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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1042833-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NORIKO KUROYANAGI (REQUERENTE)

LUCIANE TIEMI KUROYANAGI (REQUERENTE)

SERGIO MITSUYOSHI KUROYANAGI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO LAUER OAB - MT8331-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO MITUO KUROYANAGI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 3 vezes com 

intervalo de 10 dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ 

PROCESSO n. 1042833-46.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 1.000,00 

ESPÉCIE: [Bem de Família]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: VERA LUCIA 

NORIKO KUROYANAGI, LUCIANE TIEMI KUROYANAGI, SERGIO 

MITSUYOSHI KUROYANAGI POLO PASSIVO: LAURO MITUO 

KUROYANAGI INTIMANDO: TERCEIROS INTERESSADOS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita, que decretou a 

curatela de Lauro Mituo Kuroyanagi, nomeando como sua curadora, Vera 

Lucia Noriko Kuroyanagi. SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Curatela, proposta por Vera Lucia Noriko Kuroyanagi, Luciane Tiemi 

Kuroyanagi e Sergio Mitsuyoshi Kuroyanagi, em face de Lauro Mituo 

Kuroyanagi, devidamente qualificados. Consta dos autos que, o 

curatelando, nascido em 1º de dezembro de 1942, conta com setenta e 

sete anos de idade, sendo portador de Doença de Alzheimer e Demência 

(CID 10 F03), o que o torna dependente dos cuidados de terceiros e o 

impede do exercício dos atos da vida civil, conforme laudo, acostado ao id. 

24368408. Infere-se que, o curatelando é casado com Vera Lúcia, desde 

27 de dezembro de 1974, com quem teve dois filhos e, todos concordam 

com o presente pedido. A ação foi recebida, por meio da decisão de id. 

24381467, que nomeou Vera Lúcia curadora, determinou sua citação, a 

expedição de ofício ao INSS e a realização de estudo social. As custas 

foram recolhidas (id. 24468792). O INSS informou que o curatelando 

recebe aposentadoria por tempo de contribuição (id. 25745029). Relatório 

de estudo psicológico, consta do id. 26872186. O curatelando foi citado 

(id. 27623227) e, em face do decurso do prazo para impugnação sem 

apresentação de defesa (id. 28080622), foi-lhe nomeado curador 

especial, que apresentou contestação por negativa geral (id. 29308400). 

Instado a se manifestar, o ilustre Ministério Público se pronunciou no 

sentido de que fosse tornada definitiva a decisão que nomeou a autora 

como curadora do curatelando, promovendo-se a transcrição da 

sentença, no registro das pessoas naturais (id. 29892752). É o relatório. 

Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com 

Deficiência e, consequente alteração do Código Civil, trouxe importante 

modificação, no que se refere à capacidade da pessoa natural, ante a 

necessidade de se assegurar ao portador de deficiência o exercício de 

seus direitos, visando sua inclusão social e o resguardo de seu direito, em 

decisão apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, privacidade, 

dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua implementação. 

Hoje, a única possibilidade de incapacidade absoluta em nosso sistema 

jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, razão pela qual o 

reconhecimento de causa transitória ou permanente que impeça a pessoa 

de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua incapacidade 

relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do disposto nos 

arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da pessoa natural 

passa a ser ato excepcional, realizável por meio do instituto da curatela, 

justificável somente quando a pessoa não apresenta capacidade para o 

exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, §1ª, da Lei 

13.146/15 e art. 753, do CPC. No caso em análise, o laudo médico juntado 

aos autos comprova que o curatelando apresenta Doença de Alzheimer e 

Demência, o que comprometeu significativamente seu comportamento 

social, demandando sua supervisão contínua e o impossibilita da prática 

dos atos da vida civil. A fim de corroborar os fatos apresentados, foi 

realizado estudo psicológico, por meio do qual se constatou que o 

curatelando necessita de cuidados de terceiros e vigilância constante, não 

tendo sido capaz de responder às perguntantes que lhe foram dirigidas, 

buscando sempre o auxílio do filho. Observou-se que, a família do 

curatelando possui alto padrão de vida e seus rendimentos garantem-lhe o 

tratamento médico adequado, além de atividades extras, voltadas ao seu 

bem estar, como a hidroginástica e os exercícios mentais “Supera”. O 

laudo foi concluído da seguinte forma: “Diante do estudo realizado foi 

constatado que o requerido é portador da doença de Alzheimer assim 

como de Diabetes. Quem mantém os cuidados para com o requerido são 

todos os requerentes que fazem parte deste processo. O requerido não 

tem condições de gerir sua própria vida e a família tem dado todo o 

suporte necessário para o tratamento do requerido. Não foi encontrado 

nada que desabone a conduta dos requerentes em obter a Interdição do 

requerido neste momento”. Nesse cenário, a curatela se apresenta como 

medida necessária para a vida do curatelando, encontrando-se a autora 

apta ao exercício do encargo. Diante do exposto, e de tudo mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO a curatela de Lauro 

Mituo Kuroyanagi, confirmando, assim, a tutela provisória proferida, 

nomeando, como sua curadora Vera Lucia Noriko Kuroyanagi, para que 

pratique, em seu nome, os atos da vida civil, que envolvam, estritamente, 

gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber valores. 

Além disso, a curadora poderá deliberar sobre o tratamento de saúde 

adequado, em conformidade com as prescrições médicas, dentro dos 

limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa 

com Deficiência. Procedam-se as devidas anotações e publicações, 

conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o termo de 

compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação. Custas recolhidas. P. I. C. Cuiabá-MT, 27 de março de 

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

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANA BEATRIZ COSTA 

PHILIPPSEN, digitei. CUIABÁ, 23 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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Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1045666-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA GRANELLA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAISLAN MATHEUS GRANELLA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DO EDITAL: 3 VEZES 

COM INTERVALO DE 10 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES 

GIMENEZ PROCESSO n. 1045666-37.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

998,00 ESPÉCIE: [Relações de Parentesco, Capacidade]->INTERDIÇÃO 

(58) POLO ATIVO: TANIA GRANELLA DA SILVA POLO PASSIVO: 

RAISLAN MATHEUS GRANELLA DA SILVA INTIMANDO: TERCEIROS 

INTERESSADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS E 

INTERESSADOS dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir 

transcrita, que decretou a curatela de Raislan Matheus Granella da Silva, 

nomeando como sua curadora, de forma definitiva, Tânia Granella da Silva. 

SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela, proposta por Tânia 

Gramella da Silva, em face de Raislan Matheus Granella da Silva, 

devidamente qualificados. Consta dos autos que, o curatelando, filho da 

autora, nasceu em 1º de outubro de 2006, possui “Paralisia Cerebral 

Quadriplégica Espática” (CID 10 G80.0), decorrente de uma afogamento, o 

que o torna dependente de cuidados de terceiros e o impede do exercício 

dos atos da vida civil, conforme laudo, acostado ao id. 24846741. A ação 

foi recebida, por meio da decisão de id. 24864517, que concedeu a 

gratuidade processual postulada, nomeou a autora curadora provisória do 

curatelando, determinou sua citação, a expedição de ofício ao INSS e a 

realização de estudo social. O curatelando não foi citado, devido à 

absoluta incapacidade para compreender o ato, o que foi certificado no id. 

26697762, e, em face do decurso do prazo para impugnação (id. 

28124084), foi-lhe nomeado curador especial, que apresentou 

contestação por negativa geral (id. 29208875). O INSS informou que existe 

amparo assistencial, em nome do curatelando (id. 27238856). Relatório de 

estudo psicológico, consta do id. 27324878. A parte autora pugnou por 

autorização judicial, para que possa realizar o financiamento de um 

veículo, em nome do curatelando, juntando documentos (id. 27360188). 

Instado a se manifestar, o ilustre Ministério Público se pronunciou no 

sentido de que fosse tornada definitiva a decisão que nomeou a autora 

curadora do curatelando, promovendo-se a transcrição da sentença, no 

registro das pessoas naturais (id. 29890140). É o relatório. Fundamento e 

Decido. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, 

consequente alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no 

que se refere à capacidade da pessoa natural, ante a necessidade de se 

assegurar ao portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando 

sua inclusão social e o resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das 

questões do próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e 

seu § 1º), quando possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade 

de incapacidade absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com 

menos de 16 anos, razão pela qual o reconhecimento de causa transitória 

ou permanente que impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o 

reconhecido de sua incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de 

exercê-los, a teor do disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da 

capacidade civil da pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável 

por meio do instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa 

não apresenta capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos 

termos do art. 84, §1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. No caso em 

análise, o laudo médico apresentado pela autora comprova que, o 

curatelando apresenta sequela neurológica, decorrente de um 

afogamento, o que o impossibilita de realizar as atividades de sua vida 

diária. A fim de corroborar os fatos apresentados, foi realizado estudo 

social, por meio do qual se constatou que o curatelando é acamado, não 

verbaliza e não se locomove, necessitando de cuidados constantes de 

terceiros, vejamos: “Em atendimento à genitora do requerido, ela nos 

relatou que ele antes de completar 1 ano de idade se afogou em um 

tanque de lavar roupa e com isso teve um coágulo no cérebro e já saiu do 

Hospital com diagnóstico de Paralisia cerebral e tetraplegia. Em visita 

domiciliar foi constatado que o requerido é acamado, não verbaliza, sem 

locomoção e totalmente dependente dos cuidados de terceiros. Está em 

acompanhamento pelo Home Care recebendo tratamento de todos os 

profissionais necessários. No momento não foi encontrado nada que 

desabone a conduta da requerente em obter a interdição do requerido”. 

Nesse cenário, a curatela torna-se medida necessária ao curatelando, já 

que incapaz de realizar por si só as atividades básicas do cotidiano, 

impedindo-o de praticar os atos de sua vida civil, encontrando-se a autora 

apta ao exercício do encargo. Por outro lado, pugnou a curadora 

provisória por autorização judicial, para realizar o financiamento do veículo 

Toyota Yaris AS LX, Chassi 9BRBC9F35L8084160, Renavan 157917, ano 

de fabricação 2019, ano do modelo 2020, descrito na nota fiscal de venda 

n. 000.731.229, junto a concessionária Toyota – Grupo Canopus, em nome 

do curatelando. Observa-se que, a curadora pretende se valor dos 

benefícios da Lei 8.989/95, que garante isenção de imposto a portadores 

de deficiência, na compra de produtos industrializados. A compra do 

veículo se volta à garantia do bem estar do curatelando, que necessita de 

transporte para a realização dos tratamentos necessários à sua condição 

física e mental, pelo que não se verifica óbice à concessão de 

autorização. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil e, DECRETO a curatela de Raislan Matheus 

Granella da Silva, confirmando, assim, a tutela provisória proferida, 

nomeando, como sua curadora Tânia Gramella da Silva, para que pratique, 

em seu nome, os atos da vida civil, que envolvam, estritamente, gestão 

patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber valores. Além 

disso, a curadora poderá deliberar sobre o tratamento de saúde 

adequado, em conformidade com as prescrições médicas, dentro dos 

limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa 

com Deficiência. Concedo autorização judicial, para a compra do veículo 

Toyota Yaris AS LX, Chassi 9BRBC9F35L8084160, Renavan 157917, ano 

de fabricação 2019, ano do modelo 2020, junto a concessionária Toyota – 

Grupo Canopus, descrito na nota fiscal de venda n. 000.731.229. 

Expeça-se o competente alvará. Procedam-se as devidas anotações e 

publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o 

termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P. I. C. Cuiabá-MT, 

27 de março de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

- Juíza de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

ANA BEATRIZ COSTA PHILIPPSEN, digitei. CUIABÁ, 23 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-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1047220-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA AUXILIADORA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HEGINA MARIA DE CAMPOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 3 vezes com 

intervalo de 10 dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ 

PROCESSO n. 1047220-07.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 998,00 

ESPÉCIE: [Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: MARIA 

AUXILIADORA CAMPOS POLO PASSIVO: HEGINA MARIA DE CAMPOS 

INTIMANDO: TERCEIROS INTERESSADOS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DE TERCEIROS E INTERESSADOS dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita, que decretou a curatela de 

Hegina Maria de Campos nomeando como sua curadora, Maria Auxiliadora 

Campos. SENTENÇA:Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela, proposta 

por Maria Auxiliadora Campos, em face de Hegina Maria de Campos, 

devidamente qualificadas. Consta dos autos que, a curatelanda, nascido 

em 10 de janeiro de 1909, conta com cento e onze anos de idade, sendo 

portadora de Doença de Alzheimer, Sacopenia (perda de massa muscular) 

e fragilidade decorrente de sua idade (CID 10 G30), o que o torna 

dependente dos cuidados de terceiros e o impede ao exercício dos atos 

da vida civil, conforme laudo acostado ao id. 25182232. A ação foi 

recebida, por meio da decisão de id. 25224811, que nomeou a autora 

curadora, determinou a citação da curatelanda, a expedição de ofício ao 

INSS e a realização de estudo social. A citação da curatelanda não foi 

possível, pois não demonstrou capacidade para compreender o ato (id. 

25609081) e, em face do decurso do prazo para impugnação (id. 

28085518), foi-lhe nomeado curador especial, que apresentou 

contestação por negativa geral (id. 29134363). O INSS informou que a 

curatelanda não recebe nenhum benefício previdenciário (id. 27082383). 

Relatório de estudo psicológico, consta do id. 27523337. Instado a se 

manifestar, o ilustre Ministério Público se pronunciou no sentido de que 

fosse tornada definitiva a decisão que nomeou a autora curadora da 

curatelanda, promovendo-se a transcrição da sentença no registro das 

pessoas naturais (id. 29595938). É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei 

nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente 

alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no que se refere 

à capacidade da pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao 

portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão 

social e o resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do 

próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), 

quando possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de 

incapacidade absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos 

de 16 anos, razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou 

permanente que impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o 

reconhecido de sua incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de 

exercê-los, a teor do disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da 

capacidade civil da pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável 

por meio do instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa 

não apresenta capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos 

termos do art. 84, §1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. No caso em 

análise, resta comprovado que a curatelanda conta com cento e onze 

anos de idade e, conforma o laudo médico juntado aos autos, apresenta 

Doença de Alzheimere comprometimento de sua capacidade física, devido 

à perda natural de massa muscular e usa fraldas geriátricas, demandando 

cuidados constantes de terceiros para as atividades básicas, como 

higiene e alimentação. A fim de corroborar os fatos apresentados, foi 

realizado estudo psicológico, por meio do qual se constatou que a 

curatelanda perdeu a visão e se alimenta somente de comida pastosa, 

sendo seus cuidados revezados entre a filha, ora autora, e sua irmã. Em 

conclusão do estudo restou consignado que “A requerida depende 

totalmente dos cuidados de terceiros e aparentou estar sendo bem 

cuidada. No momento não foi encontrado nada que desabone a conduta 

da requerente em obter a Curatela da requerida”. Nesse cenário, a 

curatela se apresenta como medida necessária neste momento da vida da 

curatelanda, encontrando-se a autora apta ao exercício do encargo. 

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil e, DECRETO a curatela de Hegina Maria de Campos, 

confirmando, assim, a tutela provisória proferida, nomeando, como sua 

curadora Maria Auxiliadora Campos, para que pratique, em seu nome, os 

atos da vida civil, que envolvam, estritamente, gestão patrimonial e de 

recursos, inclusive, para sacar e receber valores. Além disso, a curadora 

poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade 

com as prescrições médicas, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei 

nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. Procedam-se as 

devidas anotações e publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do 

CPC. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, 

após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Custas recolhidas. P. I. C. 

Cuiabá-MT, 30 de março de 2020. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez - Juíza de Direito. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, ANA BEATRIZ COSTA PHILIPPSEN, digitei. CUIABÁ, 23 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-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1037520-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA KLEIN MORAES REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA OAB - MT11632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CIRILO REGO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 3 vezes com 

intervalo de 10 dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ 

PROCESSO n. 1037520-07.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 1.000,00 

ESPÉCIE: [Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: LARISSA KLEIN 

MORAES REGO POLO PASSIVO: SEBASTIAO CIRILO REGO INTIMANDO: 

TERCEIROS INTERESSADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE 

TERCEIROS E INTERESSADOS dos termos da r. sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita, que decretou a curatela de Sebastião Cirilo 

Rego, nomeando como sua curadora, de forma definitiva, Larissa Klein 

Moraes Rego. SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela, 

proposta por Larissa Klein Moraes Rêgo, em face de Sebastião Cirilo 

Rêgo, devidamente qualificados. Consta dos autos que, o curatelando, 
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nascido em 09 de fevereiro de 1943, foi acometido por um Acidente 

Vascular Cerebral e, embora submetido a dois procedimentos cirúrgicos, 

ficou com sequelas neurológicas (CID 10 R47/169/G81/R32), que, no 

momento, o impossibilitam do exercício dos atos da vida civil, conforme 

laudo médico, acostado aos ids. 22940493 e 22940486. Infere-se que, o 

curatelando é casado com Ivete Margarida Klein, e possui dois filhos, 

maiores e capazes, sendo seus cuidados exercidos pela filha, Larissa, 

ora autora. A ação foi recebida, por força da decisão de id. 23036987, 

que concedeu a gratuidade processual postulada, nomeou a autora, 

curadora provisória, e determinou a citação do curatelando. Na mesma 

oportunidade, determinou-se a expedição de ofício ao INSS, para 

informação quanto à eventual auxílio previdenciário e a realização de 

estudo social. A citação do curatelado não foi possível, pois constatado 

que não possui discernimento para o ato, conforme certificado no id. 

25735028 e, em razão do decurso do prazo para contestação, sua defesa 

foi realizado por curador especial nomeado (id. 29411767) O relatório de 

estudo interprofissional, consta do id. 25772985. O INSS informou que o 

curatelando recebe benefício previdenciário (id. 26025077). Instado a se 

manifestar, o ilustre Ministério Público se pronunciou pela procedência da 

ação, nos termos constantes do id. 30436274. É o relatório. Fundamento e 

Decido. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, 

consequente alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no 

que se refere à capacidade da pessoa natural, ante a necessidade de se 

assegurar ao portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando 

sua inclusão social e o resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das 

questões do próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e 

seu § 1º), quando possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade 

de incapacidade absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com 

menos de 16 anos, razão pela qual o reconhecimento de causa transitória 

ou permanente que impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o 

reconhecido de sua incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de 

exercê-los, a teor do disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da 

capacidade civil da pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável 

por meio do instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa 

não apresenta capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos 

termos do art. 84, §1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando 

detidamente os autos, observa-se que o curatelando é pai da autora, 

conta hoje com setenta e sete anos e, em decorrência de um acidente 

vascular cerebral, com complicações durante o procedimento cirúrgico, 

apresenta sequelas que o incapacitam ao exercício dos atos da vida civil. 

A condição pessoal do curatelando é embasada por atestado médico e, 

por estudo interprofissional realizado, por meio do qual se observou que 

as sequelas, decorrentes do acidente, prejudicaram sua capacidade 

motora e neurológica, inclusive, fazendo uso de fraldas descartáveis. Na 

rotina diária, precisa de auxílio para locomoção, higienização, alimentação 

e administração da medicação. Como se observa, a curatela é medida 

necessária, neste momento da vida do curatelando, encontrando-se a 

autora, sua filha, apta ao exercício do encargo. Diante do exposto, e de 

tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO a 

curatela de Sebastião Cirilo Rêgo, nomeando como sua curadora Larissa 

Klein Moraes Rêgo, tornando, assim, definitiva a decisão provisória, para 

que pratique, em seu nome, os atos da vida civil, que envolvam, 

estritamente, gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e 

receber valores. Além disso, a curadora poderá deliberar sobre o 

tratamento de saúde adequado, em conformidade com as prescrições 

médicas, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - 

Estatuto da Pessoa com Deficiência. Procedam-se as devidas anotações e 

publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o 

termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 27 de março de 2020. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez - Juíza de Direito. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, ANA BEATRIZ COSTA PHILIPPSEN, digitei. CUIABÁ, 23 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-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1017496-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA CAMARGO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORENTINA FREITAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 3 vezes com 

intervalo de 10 dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ 

PROCESSO n. 1017496-89.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 954,00 

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: DJALMA 

CAMARGO PEREIRA POLO PASSIVO: FLORENTINA FREITAS DOS 

SANTOS INTIMANDO: TERCEIROS INTERESSADOS FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS E INTERESSADOS dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita, que decretou a 

curatela de Florentina Freitas dos Santos, nomeando como seu curador, 

de forma definitiva, Djalma Camargo Pereira. SENTENÇA: Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Curatela, proposta por Djalma Camargo Pereira, em 

face de Florentina Freitas dos Santos, devidamente qualificados. Consta 

dos autos que, a curatelanda, mãe do autor, nascida em 20 de dezembro 

de 1046, conta com setenta e um anos de idade, e apresenta Doença de 

Alzheimer com demência, em fase moderada a grave (CID 10 G30.0), que 

a impossibilita ao exercício dos atos da vida civil, conforme laudo médico 

acostado ao id. 13756184. A ação foi recebida, por força da decisão de 

id. 13761817, que concedeu a gratuidade processual postulada, nomeou a 

parte autora, curador provisório e determinou a citação da curatelanda. Na 

mesma oportunidade, determinou-se a expedição de ofício ao INSS, para 

informação quanto à eventual auxílio previdenciário e a realização de 

estudo social. A curatelanda foi citada (id. 15286132), e, em razão do 

decurso do prazo para contestação, sua defesa foi realizado por curador 

especial nomeado (id. 18353741). O relatório de estudo social, consta do 

id. 14840623. E relatório informativo quanto a atual condição da 

curatelanda, que acompanhada pedido de solicitação médica de 

tratamento home care, no id. 27519128. O INSS informou que a 

curatelanda recebia auxílio assistencial (id. 14630991). Instado a se 

manifestar, o ilustre Ministério Público se pronunciou pela procedência da 

ação, nos termos constantes do id. 29661020. É o relatório. Fundamento e 

Decido. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, 

consequente alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no 

que se refere à capacidade da pessoa natural, ante a necessidade de se 

assegurar ao portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando 

sua inclusão social e o resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das 

questões do próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e 

seu § 1º), quando possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade 

de incapacidade absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com 
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menos de 16 anos, razão pela qual o reconhecimento de causa transitória 

ou permanente que impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o 

reconhecido de sua incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de 

exercê-los, a teor do disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da 

capacidade civil da pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável 

por meio do instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa 

não apresenta capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos 

termos do art. 84, §1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando 

detidamente os autos, observa-se que a curatelanda conta com setenta e 

três anos de idade, apresenta quadro de demência moderada a grave, que 

a incapacita ao exercício dos atos da vida civil. Hodiernamente, contudo, 

seu quadro foi agravado, e se encontrava internada no Pronto Socorro 

Municipal, por apresentar crises convulsivas, e, após procedimentos 

cirúrgicos se encontrava restrita ao leito e alimentando-se mediante 

gastrostomia, inclusive, contava com indicação de tratamento “home care”, 

tudo isso embasado por laudos médicos e pelo estudo social realizado. 

Como se observa, a curatela é medida necessária neste momento da vida 

da curatelanda, encontrando-se o autor, seu filho, apto ao exercício do 

encargo. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil e, DECRETO a curatela de Florentina Freitas dos Santos, 

nomeando como seu curador Djalma Camargo Pereira, tornando, assim, 

definitiva a decisão provisória, para que pratique, em seu nome, os atos 

da vida civil, que envolvam, estritamente, gestão patrimonial e de recursos, 

inclusive, para sacar e receber valores. Além disso, o curador poderá 

deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade com 

as prescrições médicas, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 

13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. Procedam-se as 

devidas anotações e publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do 

CPC. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, 

após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P. I. C. Cuiabá-MT, 

27 de março de 2019. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

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, ANA BEATRIZ COSTA 

PHILIPPSEN, digitei. CUIABÁ, 23 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-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1042914-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAGMAR RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 3 vezes com 

intervalo de 10 dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ 

PROCESSO n. 1042914-29.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 954,00 

ESPÉCIE: [Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: MARILZA 

RODRIGUES DA SILVA POLO PASSIVO: DAGMAR RODRIGUES DA SILVA 

INTIMANDO: TERCEIROS INTERESSADOS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DE TERCEIROS E INTERESSADOS dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita, que decretou a curatela de 

Dagmar Rodrigues da Silva, nomeando como sua curadora, de forma 

definitiva, Marilza Rodrigues da Silva. SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Curatela, proposta por Marilza Rodrigues da Silva, em face de 

Dagmar Rodrigues da Silva, devidamente qualificados. Consta dos autos 

que, o curatelando, filho da autora, apresenta retardo mental profundo 

(CID 10 F73), que o impossibilita ao exercício dos atos da vida civil, 

conforme laudo médico, acostado ao id. 16947353. A ação foi recebida, 

por força da decisão de id. 17057878, que concedeu a gratuidade 

processual postulada, nomeou a autora, curadora provisória e determinou 

sua citação. Na mesma oportunidade, determinou-se a expedição de ofício 

ao INSS, para informação, quanto à eventual existência de auxílio 

previdenciário e a realização de estudo social. O curatelando foi citado (id. 

22288567) e, em razão do decurso do prazo para contestação, sua 

defesa foi realizada por curador especial nomeado (id. 28670168). Os 

relatórios de estudo interprofissional, constam dos ids. 18980263 e 

25244952. O INSS informou que o curatelando não recebe benefício (id. 

18394177). Instado a se manifestar, o ilustre Ministério Público se 

pronunciou pela procedência da ação, nos termos constantes do id. 

29497758. É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – 

Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código 

Civil, trouxe importante modificação, no que se refere à capacidade da 

pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao portador de 

deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e o 

resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio 

corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando 

possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade 

absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, 

razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que 

impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da 

pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do 

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, 

§1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

observa-se que o curatelando nasceu com microcefalia e apresenta 

retardo mental, que o incapacita do exercício dos atos da vida civil. A 

condição pessoal do curatelando é embasada por laudo médico, por meio 

do qual se constata que a deficiência mental apresentada o impede de 

exercer as atividades básicas de seu cotidiano, incluindo os atos da vida 

civil. Por meio do estudo social realizado, observou-se que o curatelando 

“demonstrou lentidão motora e de pensamento, suas respostas foram 

monossilábicas”, emergindo sua incapacidade de gerir sua vida civil. Como 

se observa, a curatela é medida necessária, neste momento da vida do 

curatelando, encontrando-se que a autora, sua mãe, esta apta ao 

exercício do encargo. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO a curatela de Dagmar 

Rodrigues da Silva, nomeando como sua curadora Marilza Rodrigues da 

Silva, tornando, assim, definitiva a decisão provisória, para que pratique, 

em seu nome, os atos da vida civil, que envolvam, estritamente, gestão 

patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber valores. Além 

disso, a curadora poderá deliberar sobre o tratamento de saúde 

adequado, em conformidade com as prescrições médicas, dentro dos 

limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa 

com Deficiência. Procedam-se as devidas anotações e publicações, 

conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o termo de 

compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação. Sem custas. P. I. C. Cuiabá-MT, 27 de março de 2019. 
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Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez - Juíza de Direito. E, 

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANA BEATRIZ COSTA 

PHILIPPSEN, digitei. CUIABÁ, 23 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-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1043456-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDILENE GONCALVES DA SILVA FASSIONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAERCIO GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 3 vezes com 

intervalo de 10 dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ 

PROCESSO n. 1043456-13.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 998,00 

ESPÉCIE: [Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: CLEIDILENE 

GONCALVES DA SILVA FASSIONI POLO PASSIVO: ALAERCIO 

GONCALVES DA SILVA INTIMANDO: TERCEIROS INTERESSADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS E INTERESSADOS 

dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita, que 

decretou a curatela de Alaercio Gonçalves da Silva, nomeando como sua 

curadora, de forma definitiva, Cleidilene Gonçalves da Silva Fassioni. 

SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela, proposta por 

Cleidilene Gonçalves da Silva Fassioni, em face de Alaercio Gonçalves da 

Silva, devidamente qualificados. Consta dos autos que, o curatelando, 

irmão da autora, apresenta Retardo Mental Leve (CID 10 G70.0), que o 

impossibilita ao exercício dos atos da vida civil, conforme laudo médico 

acostado ao id. 24460869. A ação foi recebida, por força da decisão de 

id. 24507529, que concedeu a gratuidade processual postulada, nomeou a 

parte autora, curadora provisória e determinou a citação do curatelando. 

Na mesma oportunidade, determinou-se a expedição de ofício ao INSS, 

para informação quanto à eventual auxílio previdenciário e a realização de 

estudo social. O INSS informou que o curatelando recebe auxílio 

assistencial à pessoa portadora de deficiência (id. 25744999). O 

curatelando não citado (id. 25062699), pois constatado que não possuía 

capacidade para entender o ato e, em razão do decurso do prazo para 

contestação, sua defesa foi realizado por curador especial nomeado (id. 

29202975). O relatório de estudo interprofissional, consta do id. 28278513. 

Instado a se manifestar, o ilustre Ministério Público se pronunciou pela 

procedência da ação, nos termos constantes do id. 29897328. É o 

relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da 

Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código Civil, trouxe 

importante modificação, no que se refere à capacidade da pessoa natural, 

ante a necessidade de se assegurar ao portador de deficiência o 

exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e o resguardo de 

seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, 

privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua 

implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade absoluta em 

nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, razão pela 

qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que impeça a 

pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da 

pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do 

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, 

§1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. A condição pessoal do 

curatelando é embasada por laudo médico, por meio do qual se constata 

que o retardo mental apresentado o impede de exercer os atos da vida 

civil. Por meio do estudo interprofissional realizado, observou-se que o 

curatelando não se apresenta instalado na realidade. Verificou-se que, ele 

reside com a genitora, atualmente com setenta e sete anos, mas que não 

dispõe de condições físicas para cuidar do filho sozinha e, para tanto, 

conta com o auxílio da autora e dos demais irmãos. Como se observa, a 

curatela é medida necessária da vida do curatelando, encontrando-se a 

autora, sua irmã, apta ao exercício do encargo. Diante do exposto, e de 

tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO a 

curatela de Alaercio Gonçalves da Silva, nomeando como sua curadora 

Cleidilene Gonçalves da Silva Fassioni, tornando, assim, definitiva a 

decisão provisória, para que pratique, em seu nome, os atos da vida civil, 

que envolvam, estritamente, gestão patrimonial e de recursos, inclusive, 

para sacar e receber valores. Além disso, o curador poderá deliberar 

sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade com as 

prescrições médicas, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 

13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. Procedam-se as 

devidas anotações e publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do 

CPC. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, 

após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P. I. C. Cuiabá-MT, 

27 de março de 2019. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

- Juíza de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

ANA BEATRIZ COSTA PHILIPPSEN, digitei. CUIABÁ, 23 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009076-61.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIY DA SILVA (AUTOR(A))

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:

CARMELITA PAULINA DA SILVA (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. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 3 vezes com 

intervalo de 10 dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ 

PROCESSO n. 1009076-61.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 998,00 

ESPÉCIE: [Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Petição de Herança]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: ROSANIY DA SILVA 

POLO PASSIVO: CARMELITA PAULINA DA SILVA INTIMANDO: TERCEIROS 

INTERESSADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS E 

INTERESSADOS dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir 

transcrita, que decretou a curatela de Carmelita Paulina da Silva, 

nomeando como sua curadora, de forma definitiva, Rosany da Silva. 

SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela, proposta por 

Rosany da Silva, em face de Carmelita Paulina da Silva, devidamente 

qualificadas. Consta dos autos que, a curatelanda, tia da autora, 

apresenta Síndrome de Down, desde o nascimento (CID 10 F71.0/Q90.0), 

o que a impossibilita do exercício dos atos de sua vida civil, conforme 

perícia médica, cujo laudo consta do id. 18431163. A ação foi recebida, 

por força da decisão de id. 18476112, que concedeu a gratuidade 

processual postulada, nomeou a autora, curadora provisória e determinou 

sua citação. Na mesma oportunidade, determinou-se a expedição de ofício 

ao INSS, para informação quanto à eventual auxílio previdenciário e a 

realização de estudo social. A curatelada foi citada (id. 21056348), e, em 

razão do decurso do prazo para contestação, sua defesa foi realizada 

por curador especial nomeado (id. 25309638). O relatório de estudo social, 

consta do id. 20048869. O INSS informou que a curatelanda recebe 

amparo social (id. 27932041). Instado a se manifestar, o ilustre Ministério 

Público se pronunciou pela procedência da ação, nos termos constantes 

do id. 29429029. É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 

– Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código 

Civil, trouxe importante modificação, no que se refere à capacidade da 

pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao portador de 

deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e o 

resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio 

corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando 

possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade 

absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, 

razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que 

impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da 

pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do 

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, 

§1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

observa-se que a curatelanda reside com a sobrinha na casa do tio 

materno. É portadora de Síndrome de Down, além de retardo mental, que a 

incapacita ao exercício dos atos da vida civil. A condição pessoal da 

curatelanda é embasada por perícia médica, por meio da qual se constata 

que a deficiência mental apresentada, acarreta efetiva redução de 

percepção e entendimento, impedindo-a ao exercício de qualquer atividade 

laborativa, de forma permanente, bem como, ao exercício dos atos da vida 

civil. Por meio do estudo social realizado, observou-se que a curatelanda 

estava bem cuidada e higienizada e que, nitidamente, não reúne condição 

mental de cuidar de si e de gerir sua vida civil, sendo totalmente 

dependente de terceiros. Em sua entrevista, apresentou discurso 

desconexo, mas conseguiu expressar que é a sobrinha quem lhe presta 

os cuidados. Como se observa, a curatela é medida necessária neste 

momento da vida da curatelanda, encontrando-se a autora, sua sobrinha, 

apta ao exercício do encargo. Diante do exposto, e de tudo mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO a curatela de 

Carmelita Paulina da Silva, nomeando como sua curadora Rosany da Silva, 

tornando, assim, definitiva a decisão provisória, para que pratique, em seu 

nome, os atos da vida civil, que envolvam, estritamente, gestão patrimonial 

e de recursos, inclusive, para sacar e receber valores. Além disso, a 

curadora poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em 

conformidade com as prescrições médicas, dentro dos limites previstos no 

art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

Procedam-se as devidas anotações e publicações, conforme preceitua o 

§3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. 

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. Sem 

custas. P. I. C. Cuiabá-MT, 27 de março de 2019. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez - Juíza de Direito. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, ANA BEATRIZ COSTA PHILIPPSEN, digitei. 

CUIABÁ, 24 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-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1029965-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA GOMES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO OAB - MT8649-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON DE ASSIS FARIAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 3 vezes com 

intervalo de 10 dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ 

PROCESSO n. 1029965-70.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 1.000,00 

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: VERA LUCIA 

GOMES DE ASSIS POLO PASSIVO: CLEITON DE ASSIS FARIAS 

INTIMANDO: TERCEIROS INTERESSADOS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DE TERCEIROS E INTERESSADOS dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita, que decretou a curatela de 
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Cleiton de Assis Farias, de forma definitiva, nomeando como sua curadora 

Vera Lúcia Gomes de Assis. SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Curatela, proposta por Vera Lúcia Gomes de Assis, em face de Cleiton de 

Assis Farias, devidamente qualificados. Consta dos autos que, a autora é 

mãe de Cleiton de Assis Farias, hoje com trinta e seis anos de idade, que 

apresenta transtorno mental (CID 10 F20.0 + 19.2), associado ao uso de 

álcool e drogas, conforme laudo médico acostado ao id. 15285962, 

condição que o impossibilita da prática dos atos da vida civil. A ação foi 

recebida, por força da decisão de id. 15299934, que nomeou a autora 

curadora provisória do curatelando. Na mesma oportunidade, foi 

determinada diligência, a fim de verificar se o curatelando possuía 

condições para se apresentar em Juízo, bem como, fora determinada a 

realização de estudo social e expedição de ofício ao INSS. O curatelando 

não foi citado, pois constatada sua impossibilidade ao recebimento do 

mandado, conforme certificado no id. 15850365. O INSS não localizou 

benefício previdenciário em favor do curatelando (id. 16211043). O 

relatório de estudo interprofissional consta do id. 17319137. Contestação 

por negativa geral consta do id. 25309715. Instado a se manifestar, o 

zeloso Ministério Público se pronunciou pela procedência da ação (id. 

21177177 e 27136880). É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de 

Ação de Curatela, proposta por Vera Lúcia Gomes de Assis, em face de 

Cleiton de Assis Farias, devidamente qualificados. A Lei nº 13.146/2015 – 

Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código 

Civil, trouxe importante modificação, no que se refere à capacidade da 

pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao portador de 

deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e o 

resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio 

corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando 

possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade 

absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, 

razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que 

impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da 

pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do 

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, 

§1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que o curatelando, filho da autora, foi diagnosticado com 

transtorno mental (CID 10 F20.0 + F19.2), além de ser usuário de álcool e 

drogas, fatos que lhe impedem de exercer pessoalmente atos de natureza 

civil, notadamente de caráter patrimonial. Por meio do estudo 

interdisciplinar realizado, constatou-se que o curatelando é desorientado 

no tempo e espaço, não possui renda própria, já que nunca se inseriu no 

mercado de trabalho, permanecendo completamente dependente da 

genitora. Na oportunidade, em decorrência do uso constante dos 

medicamentos, o curatelando se mostrou consciente de sua condição 

psíquica e de suas limitações, demonstrando aquiescer com o pedido de 

curatela. Nesse cenário, sabedores de todas as interações que 

demandam a vida cotidiana e a complexidade de algumas, verifica-se que 

a curatela se apresenta como medida necessária neste momento, estando 

a autora, apta ao exercício do encargo. Diante do exposto, e de tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO a curatela de 

Cleiton de Assis Farias, nomeando, como sua curadora Vera Lúcia Gomes 

de Assis, tornando, assim, definitiva a decisão provisória, para que 

pratique, em seu nome, os atos da vida civil, que envolvam, estritamente, 

gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber valores. 

Além disso, a curadora poderá deliberar sobre o tratamento de saúde 

adequado, em conformidade com as prescrições médicas, dentro dos 

limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa 

com Deficiência. Procedam-se as devidas anotações e publicações, 

conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o termo de 

compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 

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

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

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANA 

BEATRIZ COSTA PHILIPPSEN, digitei. CUIABÁ, 24 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.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0003951-97.2018.8.11.0063

Parte(s) Polo Ativo:

Karolyn Pinheiro Roskoski (EXEQUENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

DANIELA BARROZO PINHEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIMAR BRUNO ROSKOSKI (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0003951-97.2018.8.11.0063. 

EXE\QUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

DANIELA BARROZO PINHEIRO, KAROLYN PINHEIRO ROSKOSKI 

EXECUTADO: NEIMAR BRUNO ROSKOSKI Vistos etc. Em consonância com 

o parecer do zeloso Ministério Público –id.31181567, designo audiência de 

conciliação, par ao dia 10 de agosto de 2020, às 12:00 horas, a ser 

presidida, pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Sirva a cópia da 

presente como mandado.[1] Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de abril de 2020. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1] 

DANIELA BARROZO PINHEIRO: Rua 29, Qd.35, casa 06, Coophamil, 

Cuiabá/MT. ZONA 02 NEIMAR BRUTO ROSKOSKI: Rua Poconé, n° 399, 

casa 510, Porto, em Cuiabá/MT. ZONA 02

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1031568-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN PAULO ORMOND SIMOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT4070-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA ORMOND RIBEIRO (REQUERIDO)

ESPÓLIO DE JARBAS DA COSTA SIMÕES (REQUERIDO)

JUSSARA ORMOND SIMOES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANTUIL FERNANDES JUNIOR OAB - MT10705-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1031568-81.2018.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, fim de proceder à INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA, por meio do seu patrono, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 5 (cinco) DIAS, acerca do ofício acostado no ID. 25117971, 
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requerendo o que de direito. CUIABÁ, 27 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Estagiário (a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006701-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERVANI FERREIRA DE PAULA (REQUERENTE)

YORI DOMINGOS MAIONE (REQUERENTE)

G. A. D. D. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE MAGNA DOMINGOS DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

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

1006701-87.2019.8.11.0041 REQUERENTE: GERVANI FERREIRA DE 

PAULA, YORI DOMINGOS MAIONE, G. A. D. D. P. REQUERIDO: ESPOLIO DE 

MAGNA DOMINGOS DA SILVA Vistos etc. Intime-se a parte autora, para 

manifestar-se, sobre o parecer Ministerial, no prazo de (cinco) dias, sob 

pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1032676-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PINTO BIANCARDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS PINTO BIANCARDINI (REQUERIDO)

ANDREA PINTO BIANCARDINI (REQUERIDO)

 

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: 1032676-48.2018.8.11.0041 CERTIDÃO 

DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e Provimento 

56/2007, impulsiono estes autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, por meio do seu patrono, para manifestar-se nos autos, 

NO PRAZO DE 5 (cinco) DIAS, acerca das informações prestadas pela 

BRASILPREV ( ID nº. 31496926), requerendo o que de direito. CUIABÁ, 27 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0012004-46.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO BEZERRA RODRIGUES (REQUERENTE)

MARILZA ANTUNES RODRIGUES HARABARA (REQUERENTE)

BRUNO NAVES RODRIGUES (REQUERENTE)

LUARA BEZERRA RODRIGUES (REQUERENTE)

WESLEY DE SOUSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Daniel Rodrigues Rosa (REQUERENTE)

Luiz Fernando Rodrigues da Silva (REQUERENTE)

Carlos Alexandre Rodrigues da Silva (REQUERENTE)

Gisely Rodrigues da Silva (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE ELENA IORIS DA ROSA OAB - MT6850-O (ADVOGADO(A))

Maria Gonçalves Bezerra Rodrigues (REPRESENTANTE)

EVALDO GUSMAO DA ROSA OAB - MT2982/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CLEMENTE RODRIGUES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT7568-O (ADVOGADO(A))

Caixa Econômica Federal (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0012004-46.2012.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARILZA ANTUNES RODRIGUES HARABARA, DANIEL 

RODRIGUES ROSA, CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA, LUIZ 

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA, GISELY RODRIGUES DA SILVA, 

BRENO BEZERRA RODRIGUES, LUARA BEZERRA RODRIGUES, BRUNO 

NAVES RODRIGUES, WESLEY DE SOUSA RODRIGUES REPRESENTANTE: 

MARIA GONÇALVES BEZERRA RODRIGUES REQUERIDO: SEBASTIAO 

CLEMENTE RODRIGUES Vistos etc. Tendo em vista a existência de crédito 

habilitado nos autos, o que impede a partilha já apresentada, intime-se a 

Caixa Econômica Federal - credor (25023561 - pág. 1), para que, em 05 

(cinco) dias, manifeste-se acerva de eventual interesse na adjudicação de 

bens, assim como quanto ao pedido de alienação de bens, para 

pagamento da dívida. Ademais, intime-se a inventariante, para que, em 05 

(cinco) dias, regularize a representação processual dos herdeiros, que, 

no curso do processo, alcançaram a maioridade. Somente após a 

regularização acima determinada, e não havendo manifestação pelo 

credor no prazo fixado ou manifestada a sua concordância quanto ao 

pedido de alienação de bens, desde já, concedo autorização judicial, para 

a venda dos imóveis, observando-se o valor de avaliação, mediante o 

depósito do valor integral, em conta judicial, vinculado aos presentes autos 

e prestação de constas, em 20 (vinte) dias, contados da concretização da 

venda. Após, conclusos para decisão. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

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

Processo Número: 1017623-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

OLGA DEL BARCO PLETITSCH OAB - 881.417.641-87 (REPRESENTANTE)

VINICIUS MANOEL OAB - MT19532-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLGA MARIA PLETITSCH (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: 1017623-56.2020.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: OLGA DEL BARCO PLETITSCH REQUERIDO: OLGA 

MARIA PLETITSCH Vistos etc. Intime-se a requerente, por meio de seu 

culto advogado para que, emende a inicial, em 15 (quinze) dias, 

comprovando a relação de parentesco que, possui com a falecida, bem 

como, colacionando aos autos, cópia da certidão de óbito dos 

ascendentes desta, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 

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

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038916-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA DE SOUZA FERREIRA OAB - MT25510/O (ADVOGADO(A))

WIDSON VILELA CAVALCANTE OAB - MT25565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIUVIRIAN SILVA SOUZA (REU)

JOAO RODRIGUES DA SILVA (REU)

 

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: 1038916-19.2019.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos do art. 234 da 

Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria - CNGC, procedo à 

intimação da parte autora, por meio da Defensoria Pública do Estado, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do 

Oficial de Justiça, que constata a impossibilidade de proceder à citação do 

herdeiro. CUIABÁ, 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 
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Corregedoria-Geral da Justiça

Decisão

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

Processo Número: 1020314-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO DE OLIVEIRA SARAT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO SOUZA SANTOS OAB - MT17708/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA APARECIDA DA GRACA ALMEIDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT9098-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1020314-77.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): RODOLFO DE OLIVEIRA SARAT REU: HELENA APARECIDA 

DA GRACA ALMEIDA Vistos etc. Trata-se de Ação Revisional de 

Alimentos, proposta por Rodolfo de Oliveira Sarat, em face de André Firmo 

Almeida Sarat, menor, representado por Helena Aparecida da Graça 

Almeida, todos devidamente qualificados nos autos. Busca o autor, a 

redução dos alimentos que, são pagos ao seu filho, ora requerido, no 

importe de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, para o 

equivalente a 20% (vinte por cento) de seus rendimentos líquidos, 

aduzindo que tem sofrido com as políticas de contenção de gastos 

impostas pelo Poder Executivo Federal. Alega ainda que, à época em que 

foram fixados os alimentos, a genitora estava desempregada, no entanto, 

atualmente, segundo o autor, a representante do infante encontra-se 

empregada. A ação fora recebida nos moldes do id.20674909, 

postergando a apreciação do pedido de redução dos alimentos. O 

requerido fora devidamente citado –id.21431224, apresentando 

contestação no id.23126652, discordando do pedido inicial. Em audiência 

de conciliação –id.22546452, realizada no dia 13.08.2019, não foi possível 

a composição entre as partes, visto que, divergem com relação ao valor 

dos alimentos. Houve impugnação no id.24175118. A sessão de mediação 

designada restou inexitosa –id.29942047. Parecer Ministerial no 

id.25227822. As partes são legítimas, bem como, legítimos os seus 

interesses. A ação vem se desenvolvendo em marcha regular e não 

vislumbrando qualquer irregularidade a ser corrigida, até o momento, dou o 

feito por saneado. Defiro o requerimento de produção de provas a ser 

efetivada na audiência de conciliação, instrução e julgamento que ora 

designo para o dia 25 de agosto de 2020, às 14:00 horas, para 

depoimento pessoal de ambas as partes e oitiva de testemunhas, cujo rol 

deverá aportar aos autos, em 10 (dez) dias. Para a intimação das 

testemunhas, deve ser observado o art. 455 do CPC e seus parágrafos. 

De qualquer modo, importante destacar, desde logo que, nos moldes do 

art. 359 do CPC, a conciliação pode ser obtida em qualquer fase 

processual, mormente no primeiro momento da audiência de instrução. 

Fixo os termos controvertidos como sendo: a) Aferição de alteração da 

capacidade econômico-financeira do autor; b) Aferição das necessidades 

do alimentando; Notifique-se o digno Ministério Público. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de abril de 2020. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033617-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA AUGUSTA EMILIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT21603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO SOARES PINTO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1033617-32.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): PRISCILA AUGUSTA EMILIO REU: MARCOS ANTONIO SOARES 

PINTO Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta, 

perante este Juízo, por Emanuel Emilio Soares (17 anos), assistido por sua 

mãe, Priscila Augusto Emilio, e Gabriel Lucas Emilio Soares (19 anos), em 

face de Marcos Antônio Soares Pinto, todos devidamente qualificados nos 

autos. Buscam os requerentes, a fixação de alimentos em seu favor, no 

importe de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do alimentante, 

afirmando que, este trabalha como corretor de imóveis. A ação fora 

recebida nos moldes do id.10689321, fixando os alimentos provisórios, em 

50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente que, hoje equivalem a 

R$ 522,50 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos). O 

requerido fora devidamente citado –id.20223065, deixando transcorrer, in 

abis, o prazo para apresentação de defesa, razão pela qual, DECRETO A 

SUA REVELIA deste. Em petição do id.29099285, a requerente informa o 

inadimplemento dos alimentos fixados e, postula pela prisão civil do 

demandado. O digno Ministério Público manifestou-se no id.30772881. As 

partes são legítimas, bem como, legítimos os seus interesses. A ação vem 

se desenvolvendo em marcha regular e não vislumbrando qualquer 

irregularidade a ser corrigida, até o momento, dou o feito por saneado. 

Inicialmente, indefiro o pedido de decretação da custodia do requerido, 

tendo em vista que, a presente ação não versa sobre a cobrança de 

alimentos, devendo tal requerimento se dar por meio de ação autônoma, 

em procedimento próprio. Outrossim, em consulta realizada por meio dos 

sistemas disponíveis, verificou-se que, o alimentante não mantem vinculo 

empregatício, porém, possui empresa do ramo alimentício, em seu nome. 

Sendo assim, requisitem-se da empresa IMPACTO RESTAURANTE E 

KARAOK informações circunstanciadas, acerca de toda e qualquer 

remuneração percebida pelo alimentante, no período dos últimos 03 (três) 

meses. Faça constar o prazo de 05 (cinco) dias, para a vinda dos 

esclarecimentos. Na mesma comunicação o demandado deverá informar 

qual o contador responsável pelos balanços da empresa. Sem prejuízo da 

ordem acima, venha aos autos, cópia do imposto de renda do demandado, 

mediante a confidencialidade devida. Ademais, tendo o alimentando, 

Gabriel, atingido a sua maioridade e que, Emanuell encontra-se perto de 

atingi-la, INTIME-SE o digno advogado dos autores, para que, regularize a 

representação processual destes, sob pena de extinção. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de abril de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Juíza de Direito

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

Processo Número: 1040768-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARTA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIZAEL JOSE CANDIDO OAB - MT23138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR FRANCISCO DE CARVALHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1040768-15.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): ANGELA MARTA DE JESUS REU: ITAMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO Vistos etc. Trata-se de Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens, 

Guarda e Alimentos, proposta por Angela Marta de Jesus Carvalho, em 

face de Itamar Francisco de Carvalho, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Narra a exordial que, as partes viveram em união estável entre 

os anos de 2006 a 2013. No ano de 2013 se casaram sob o regime da 

comunhão parcial de bens e, em 2017 se separaram. Aduz que, da 

referida união adveio o nascimento de dois filhos, Gerson (13 anos) e 

Joaquim (7 anos) e que, há bens e dívidas a partilhar. Busca à partilha dos 

bens e das dividas, bem como, a fixação de alimentos, em favor dos filhos 

menores, no importe de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do 

requerido. A ação fora recebida nos moldes do id.17092004, fixando os 

alimentos provisórios, em 60% (sessenta por cento) do salário mínimo 

vigente que, hoje equivalem a R$ 627,00 (seiscentos e vinte e sete reais). 
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O requerido fora devidamente citado –id.19520599, apresentando 

contestação no id.20631116, concordando com o divórcio e com o período 

de convivência descrito na exordial. Ofertou alimentos aos filhos, no valor 

correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente e, 

postulou pela guarda dos infantes. Em audiência de conciliação 

–id.20654353, realizada no dia 04.06.2019, não foi possível a composição 

entre as partes, dada à ausência da requerente. Houve impugnação no 

id.21626146. Parecer Ministerial no id.23073049. A sessão de mediação 

designada, restou parcialmente frutífera –id.28473022 quanto ao divórcio 

e à guarda dos filhos. As partes são legítimas, bem como, legítimos os 

seus interesses. A ação vem se desenvolvendo em marcha regular e não 

vislumbrando qualquer irregularidade a ser corrigida, até o momento, dou o 

feito por saneado. Tendo as partes concordado com o divórcio e, diante 

de tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 356, I do CPC, 

antecipo os efeitos da tutela e, DECRETO O DIVÓRCIO de ITAMAR 

FRANCISCO DE CARVALHO e ANGELA MARTA DE JESUS CARVALHO, 

com fundamento nos arts. 226, § 6º da Constituição da República, alterado 

pela EC 66/2010, declarando cessados todos os deveres inerentes ao 

casamento. Nos termos do art. 17 da Lei nº 6.515/77, defiro o 

requerimento, para que, a divorcianda, volte a usar o nome de solteira, 

qual seja: ANGELA MARTA DE JESUS. Outrossim, em razão do acordo 

celebrado sobre a guarda dos infantes –id.28473022, HOMOLOGO-O para 

que, surtam seus jurídicos e legais efeitos, com fulcro no art. 487, III, letra 

“b” do Código de Processo Civil. A ação seguirá com relação ao valor dos 

alimentos, partilha de bens e dívidas. Defiro o requerimento de produção 

de provas a ser efetivada em audiência de conciliação, instrução e 

julgamento que ora designo para o dia 27 de agosto de 2020, às 14:00 

horas, para depoimento pessoal de ambas as partes e oitiva de 

testemunhas, cujo rol deverá aportar aos autos, em 10 (dez) dias. Para a 

intimação das testemunhas, deve ser observado o art. 455 do CPC e seus 

parágrafos. De qualquer modo, importante destacar, desde logo que, nos 

moldes do art. 359 do CPC, a conciliação pode ser obtida em qualquer fase 

processual, mormente, no primeiro momento da audiência de instrução. 

Fixo os termos controvertidos como sendo: a) Aferição do binômio 

necessidade-possibilidade para análise do valor dos alimentos, a serem 

pagos pelo requerido; b) Aferição da capacidade econômico-financeira 

das partes; c) Aferição dos bens e dividas a serem partilhados; 

Notifique-se o digno Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

15 de abril de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024566-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. S. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIAN CARLO LEAO PREZA OAB - MT8431-O (ADVOGADO(A))

RAFAELA CRISTINA DE SOUZA OAB - 717.611.791-87 

(REPRESENTANTE)

FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA OAB - MT9139-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN PARIZZI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELAINE DE FATIMA THOME PARIZZI OAB - MT8631-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1024566-26.2019.8.11.0041. 

EXEQUENTE: K. D. S. P. REPRESENTANTE: RAFAELA CRISTINA DE SOUZA 

EXECUTADO: WILLIAN PARIZZI Vistos etc. INTIME-SE o requerido, por 

meio de sua culta advogada, para que, comprove o pagamento do débito 

remanescente no importe de R$ 4.180,00 (quatro mil cento e oitenta reais), 

referente aos meses de março e abril/2020, em 03 (três) dias, sob pena 

de prisão. Ultrapassado o prazo acima assinalado sem a devida 

comprovação, vista ao douto Ministério Público e, após conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de abril de 2020. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

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

Processo Número: 1028816-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PALOMA VEIGA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILA ABADIA ALVES OAB - MT23726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABINO DALLAGNOL NETO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISEU EDUARDO DALLAGNOL OAB - MT2814-O (ADVOGADO(A))

PALLOMA MAHANNA BARBOSA DALLAGNOL OAB - MT21656/O 

(ADVOGADO(A))

LAURA CRISTINA LEITE DE SOUZA OAB - MT21399/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1028816-73.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): PALOMA VEIGA GONCALVES REU: SABINO DALLAGNOL 

NETO Vistos etc. Intime-se a parte autora, para que, emende a inicial, em 

15 (quinze) dias, informando endereço atualizado do executado, sob pena 

de indeferimento (art. 321, CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de abril de 

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

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1017040-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELY ROSSI SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natanazia Alves Alencar OAB - MT9026-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI ROSSI (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: 1017040-71.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: GIZELY ROSSI SILVA REQUERIDO: MARLI ROSSI Vistos 

etc. Defiro a gratuidade postulada, com fundamento no art. 98 do CPC. 

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Nomeio como 

curadora provisória de Marli Rossi, mediante compromisso, Gizely Rossi 

Silva, para que, pratique os atos da vida civil da curatelanda que, 

envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e 

receber, em seu nome, os valores respectivos. Além disso, a curadora 

poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade 

com as prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida 

civil, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - 

Estatuto da Pessoa com Deficiência. Designo entrevista da curatelanda 

para o próximo dia 21 de julho de 2020 às 16:30 horas. Cite-se a 

curatelanda e intimem-se ambas as partes para que compareçam à 

entrevista designada, fazendo constar do mandado que, a curatelanda 

poderá impugnar o pedido, contados 15 (quinze) dias, após a realização 

da entrevista. No ato da citação, o ilustre Oficial de Justiça, deverá 

informar, se a curatelanda encontra-se em condições de locomoção para 

se apresentar em Juízo. Intime-se a parte autora, por meio de sua ilustre 

advogada. Sirva a cópia da presente como mandado[1]. Oficie-se o INSS, 

para que em 05 (cinco) dias, informe a este Juízo se a curatelanda recebe 

algum benefício previdenciário. Em caso positivo, que seja remetida cópia 

do prontuário e laudo médico, para ser juntado a estes autos. Realize-se 

estudo social em 30 (trinta) dias. Notifique-se o douto Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de abril de 2020. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1] 

MARLI ROSSI: Rua Tabatinga, nº 130, bairro Novo Terceiro, em Cuiabá/MT. 

ZONA 02.

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1015406-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAUAL OMAIS (REQUERENTE)

FATIMA OMAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOHAMAD RAHIM FARHAT OAB - MT2542-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JAMAL HUSSEIN OMAIS (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: 1015406-74.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: NAUAL OMAIS, FATIMA OMAIS REQUERIDO: JAMAL 

HUSSEIN OMAIS Vistos etc. Observa-se da matrícula do imóvel, integrante 

do acervo, restrição decorrente de hipoteca e penhora, o que impede sua 

partilha. Diante do exposto, intime-se a inventariante, para que, em 20 

(vinte) dias, promova a regularização do imóvel, com as baixas dos 

gravames incidentes. Decorrido o prazo, sem cumprimento, promova-se o 

arquivamento provisório do processo, pelo prazo de 01 (um) ano, 

mediante as baixas legais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de abril de 

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

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1054638-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

MATHEUS RODOLFO DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NESTINA MOREIRA DE OLIVEIRA E SILVA (INVENTARIADO)

SEBASTIAO RODOLFO DA SILVA (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: 1054638-93.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: GISLENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA E SILVA, MATHEUS 

RODOLFO DE OLIVEIRA E SILVA INVENTARIADO: NESTINA MOREIRA DE 

OLIVEIRA E SILVA, SEBASTIAO RODOLFO DA SILVA Vistos etc. Diante 

dos documentos acostados ao id. 30637329, bem como, considerando se 

tratar de veículo, bem de fácil desvalorização e deterioração, aliada a 

existência de débitos tributários pendentes de pagamento, concedo 

autorização judicial, para a venda do veículo V/W Gol 1.0, placa NPQ9476, 

cor Branca, Renavam 00594535891, ano 2013/2014, avaliado em R$ 

14.099,00 (quatorze mil e noventa e nove reais). Expeça-se o competente 

alvará. Ademais, intime-se a inventariante para que, em 10 (dez) dias, 

junte aos autos a avaliação dos veículos que devem ser inseridos na 

partilha, de acordo com a tabela Fipe. No mesmo prazo, deverá promover 

a retificação das primeiras declarações, com a inclusão dos veículos 

supramencionados, apresentando plano de partilha. Consigno que, a 

expedição do formal de partilha ficará condicionada à juntada das 

certidões negativas de débitos tributários. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Juíza de Direito

Sentença

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

Processo Número: 1001860-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. S. (AUTOR(A))

PAULA CRISTINA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA OAB - MT16601-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN FERREIRA DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO OAB - MT22034-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1001860-83.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): R. P. S., PAULA CRISTINA DOS SANTOS SILVA REU: WILLIAN 

FERREIRA DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de Alimentos, proposta 

por Raphael Pavan Silva, representado por sua genitora, Paula Cristina 

dos Santos Silva, em face de Willian Ferreira da Silva, devidamente 

qualificados. A ação foi recebida, por força da decisão de id. 1161012, 

que concedeu a gratuidade processual postulada, fixou alimentos 

provisórios, em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, designou 

audiência de tentativa de conciliação e determinou a citação da parte 

requerida. A audiência de tentativa de conciliação restou inexitosa, tendo, 

na oportunidade, a parte demandada ofertado alimentos, em 41,92% do 

salário mínimo vigente, enquanto que a parte autora pugnou por, no 

mínimo, R$ 800,00 (oitocentos reais) – id. 12989610. A contestação 

consta do id. 13364325, sobre a qual se manifestou a parte autora no id. 

14240647. Pronunciamento Ministerial pela abertura da instrução 

processual, consta do id. 14743300. Sessão de mediação restou inexitosa 

(id. 16100220). O processo foi saneado, designando-se audiência de 

instrução e julgamento, nos moldes da decisão, constante do id. 

16597062. A parte autora não compareceu à audiência de instrução, 

designada para 14 de março de 2019, todavia, no ato, a parte requerida 

informou que as partes estariam realizando tratativas, com vista a colocar 

fim na demanda, pelo que, foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias, para a 

juntada do acordo (id. 18645422). Decorrido o prazo fixado, a parte autora 

foi intimada, por meio do seu advogado constituído, pugnando, então, pelo 

julgamento do processo (id. 24165852). Diante da necessidade de 

produção probatória, foi designada nova data para a realização da 

audiência de instrução (id. 24574696), a qual, novamente, não contou com 

a presença da parte autora (id. 29179090). É o relatório. Fundamento e 

Decido. Trata-se de Ação de Alimentos, proposta por Raphael Pavan Silva, 

representado por sua genitora, Paula Cristina dos Santos Silva, em face 

de Willian Ferreira da Silva, devidamente qualificados. Preliminarmente, 

consigno que a ausência da parte autora na audiência de instrução e 

julgamento, não impõe a extinção do processo, a considerar que já havia, 

anteriormente, afirmado que não teria outras provas a serem produzidas, 

mesmo tendo o ônus probatório, quanto aos fatos constitutivos do seu 

direito. Ademais, a de se considerar que, em se tratando de direito 

indisponível, não há o que se falar em aplicação da pena de confissão, 

quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor. Nesse cenário, o processo conta com um conjunto probatório 

suficiente à formação da convicção deste juízo, razão pela qual, declaro 

encerrada a instrução, não havendo a necessidade de produção de 

outras provas. A relação de parentesco entre a parte autora e o requerido 

foi comprovada por meio da certidão de nascimento, acostada aos autos. 

O dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, decorre de 

previsão constitucional, notadamente, por previsão do art. 229, que dispõe 

que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, o 

que implica não apenas na manutenção de suas despesas pessoais, mas, 

também, na garantia de sua educação. Trata-se de direito fundamental da 

pessoa, base para sua subsistência, com dignidade, já que, no caso, não 

dispõe de condições de prover-lhe o próprio sustento. Quando se fala em 

alimentos, não podemos perder de vista todos os aspectos que envolvem 

o desenvolvimento da personalidade humana, já que não se restringem 

aos alimentos, em sentido restrito, de que necessitam, fisiologicamente 

para sobreviver, mas sim à sua educação, laser, moradia e, todas as 

implicações decorrentes. Nesse diapasão, fixou a lei que a averiguação 

do quantum alimentar, deve ser verificada com base no trinômio - 

necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que se extrai do 

parágrafo primeiro do art. 1.694, do Código Civil, para, assim, buscar o 

julgador garantir a máxima justiça que possa ser extraída do caso 

concreto. Sabe-se que as necessidades dos filhos menores são 

presumidas, considerando os gastos normais, compatíveis com a faixa 

etária de cada um, pelo que eventual gasto específico e/ou extraordinário, 

face à particularidade do caso concreto, deve ser objeto de prova e 

devidamente sopesado pelo juiz ao realizar a análise do trinômio que 

norteia a fixação do quantum alimentar. Extrai-se que, Raphael Pavan 

Silva, nasceu em 07 de novembro de 2007, conta hoje com doze anos de 

idade, e necessita do sustento paterno. Dos fatos apresentados e provas 

produzidas pela parte autora, tem-se que o adolescente é saudável e não 

demanda despesas extraordinárias, além daquelas ordinariamente 

esperadas pela idade e compatíveis com o padrão de vida da família. A 

inicial veio acompanhada por uma estimativa de gastos do adolescente, 

que, alcançam, aproximadamente, R$ 1.000,00 (mil reais), considerando 

que a mensalidade escolar é de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais) 

e não de R$ 700,00 (setecentos reais), conforme comprovou a parte 

requerida. Ademais, esclareceu o requerido, que é quem efetua o 

pagamento da mensalidade escolar, diretamente, na escola, assim como 
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do material escolar, que com o desconto recebido, a mensalidade alcança 

a quantia de R$ 282,00 (duzentos e oitenta e dois reais), valor este 

referente ao ano de 2018. Emerge das fotos apresentadas pela parte 

autora, que o genitor tem capacidade financeira para ajudar de forma mais 

efetiva no sustento do filho. Isso porque, o requerido mantém considerável 

vida social, com festas, viagens, passeios de moto, inclusive, ostenta alto 

gasto, em apenas, um dia de festa noturna. Há de se considerar que, as 

formas de laser do requerido boa situação financeira para suportá-las, e, 

por consequência, um pouco de esforço pessoal do requerido, o permitirá 

contribuir de forma mais satisfatória com maior qualidade de vida ao filho, 

já que, espera-se, seja a prioridade de sua vida. Nesse cenário, na 

tentativa de manter um equilíbrio entre as necessidades do adolescente e 

a capacidade econômica do alimentante, em observância a 

proporcionalidade entre ambos, verifica-se recomendada a fixação dos 

alimentos, em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, mediante 

depósito em conta bancária da genitora, complementada por parcela in 

natura, correspondente ao pagamento da mensalidade e material escolar, 

diretamente à instituição de ensino, como já vem sendo realizado. Diante 

do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida, com fundamento 

no art. 487, inciso I, do CPC, para CONDENAR o requerido ao pagamento 

de pensão alimentícia, em favor de seu filho, Raphael Pavan Silva, que fixo 

em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, que hoje importam em 

R$ 313,50 (trezentos e treze reais e cinquenta centavos), que deverá ser 

paga, até o dia 10 (dez) de cada mês, mediante depósito na conta 

corrente nº. 196444, agência nº. 8250, do Banco Itaú, em nome de Paula 

Cristina dos Santos Silva, CPF nº. 016.323.901-08. Ademais, condeno o 

requerido ao pagamento de alimentos in natura, correspondente, a 

integralidade da mensalidade e material escolar, diretamente, à instituição 

de ensino. Concedo a gratuidade processual postulada pela parte 

requerida. Ciência ao zeloso Ministério Público. Transitada em julgado, 

após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos, 

independentemente, de nova determinação. Sem custas P. I. C. Cuiabá-MT, 

15 de março de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1006846-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARIA DAS NEVES (REQUERENTE)

APARECIDO DEOCAR DE SIQUEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SARAIVA DA SILVA OAB - MT17956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1006846-12.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: PATRICIA MARIA DAS NEVES, APARECIDO DEOCAR DE 

SIQUEIRA SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de Divórcio Consensual, 

proposta por Patrícia Maria das Neves Siqueira e Aparecido Deocar de 

Siqueira Silva, devidamente qualificados. Consta dos autos que, as partes 

casaram-se, em 16 de novembro de 2013 (id. 29346123), sob o regime da 

comunhão parcial de bens, do qual advieram duas filhas, em relação às 

quais acordam, quanto ao exercício da guarda compartilhada, convivência 

e os alimentos, que serão pagos pelo genitor, mediante depósito em conta 

bancária, nos moldes constantes do id. 29345236 e 30608421. 

Acordaram, ainda, quanto à partilha dos bens amealhados e quanto a 

alteração do nome de casada da divorcianda. Instado a se manifestar, o 

zeloso Ministério Público se pronunciou favoravelmente à homologação do 

acordo (id. 31201927). Diante do exposto, e tudo mais que dos autos 

consta, HOMOLOGO o acordo realizado entre as partes, para que surtam 

seus efeitos jurídicos e legais, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil e, via de consequência, DECRETO o 

divórcio de Patrícia Maria das Neves Siqueira e Aparecido Deocar de 

Siqueira Silva, com amparo nos arts. 226, §6º, da Constituição da 

República, declarando cessados todos os deveres inerentes ao 

casamento, inclusive o regime matrimonial de bens. Expeça-se mandado 

de averbação, consignando que, a divorcianda voltará a usar o nome de 

solteira: Patrícia Maria das Neves. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário e, após as formalidades legais e baixas devidas, arquivem-se 

os autos independentemente de nova determinação. Sem custas. P. I. C. 

Cuiabá-MT, 15 de abril de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011990-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISIS DIAS DE ALMEIDA OAB - 062.974.441-61 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIELTON PINHO DE ASSUNCAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES OAB - MT24463/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1011990-98.2019.8.11.0041. 

EXEQUENTE: H. A. REPRESENTANTE: ISIS DIAS DE ALMEIDA EXECUTADO: 

ANTONIELTON PINHO DE ASSUNCAO Vistos etc. Trata-se de Cumprimento 

de Sentença, proposto por Hector Assunção de Almeida, representado 

por sua genitora Isis Dias de Almeida, em face de Antonielton Pinho 

Assunção, devidamente qualificados. A ação foi recebida, por força da 

decisão proferida no id. 18916579, que concedeu a gratuidade processual 

postulada e determinou a intimação da parte requerida, para que 

efetuasse o pagamento do débito alimentar em atraso, referente aos 

meses de janeiro a março de 2019, além daquelas que vencessem no 

curso do processo, sob pena de prisão civil e protesto. Citada (id. 

19744748), a parte requerida apresentou justificativa no id. 19836014, em 

relação a qual se manifestou a parte autora no id. 20604762, pugnando 

pela decretação da prisão civil do requerido. Após pronunciamento 

Ministerial (id. 21729438 e 22699759), foi decretada a prisão civil do 

requerido, nos moldes da decisão de id. 23830495. Mandado de prisão 

civil consta do id. 25367096. O requerido juntou aos autos, comprovante 

de pagamento do valor que entendia correto (id. 25504217), o que levou à 

suspensão da ordem de prisão, até manifestação da parte autora (id. 

25592073). O contramandado de prisão consta do id. 25605942. Intimada, 

a nobre Defensoria Pública pugnou pela reabertura do prazo para 

manifestação, em 13 de novembro de 2019 (id. 26140823), contudo, 

intimada em 19 de novembro de 2019, deixou decorrer in albis o prazo 

para manifestação, conforme certificado no id. 28276910. A parte autora 

foi pessoalmente intimada, contudo, manteve inerte, o que foi certificado 

no id. 29498646. É o relatório. Fundamento e Decido. O Código de 

Processo Civil de 2015 foi estruturado com o intuito de possibilitar a efetiva 

prestação jurisdicional, por meio do processo, valorizando, por seu turno, 

a primazia do julgamento do mérito, garantindo, assim, o acesso à justiça. 

Por outro lado, todas as partes do processo precisam agir de forma a 

colaborar para o alcance do seu resultado prático, numa sincronia de atos 

de se sucedem, fundamentados no princípio da cooperação e da boa-fé 

processual. A propósito, a eternização do processo, sem qualquer 

resultado prático, gera prejuízos para os demais jurisdicionados que são 

penalizados, pelo tempo dispensado às ações, onde as partes se 

desinteressam por seu desfecho. Sobre tais dificuldades, ressalta-se o 

número insuficiente de oficiais de justiça que se veem, muitas vezes, 

assoberbados com a obrigação de cumprir mandados de intimação de 

pessoas desinteressadas, atrasando diligências que, de fato possam 

alcançar o seu desiderato. No caso dos autos, o prosseguimento do 

processo dependia de ato a ser praticado pela parte autora, em face da 

juntada de comprovantes de pagamento pela parte requerida, entretanto, 

intimada, por meio da nobre Defensoria Pública, a parte autora deixou 

decorrer in albis o prazo fixado. Em atendimento ao disposto no parágrafo 

primeiro do artigo 485, do Código de Processo Civil, foi determinada a 

intimação pessoal da parte autora, para que desse prosseguimento ao 

processo, sob pena de extinção, e, embora intimada, permaneceu inerte, 

inviabilizando o prosseguimento do processo. Diante do exposto, e de tudo 

mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA a presente ação, com 

fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Concedo a 

gratuidade processual postulada pelo requerido. Transitada em julgado, 

após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos, 

independentemente, de nova determinação. Sem custas. P.I.C. Cuiabá-MT, 

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

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1026673-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIL DA SILVA BARBOSA (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:

NERCY MARIA LOPES BARBOSA (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: 1026673-43.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOACIL DA SILVA BARBOSA REQUERIDO: NERCY MARIA 

LOPES BARBOSA Vistos etc. Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso 

proposta por Joacil da Silva Barbosa, em face de Nercy Maria Lopes 

Barbosa, devidamente qualificados. Consta da inicial que, as partes 

casaram-se, em 24 de outubro de 1981[1], sob o regime da comunhão 

universal de bens, do qual advieram filhos, todos maiores e capazes, e 

não foram amealhados bens. Citada, a parte requerida manifestou sua 

concordância com o pedido de divórcio, e informou que deseja voltar a 

usar o nome de solteira (id. 27914824). Na oportunidade, a parte autora 

informou que adquiriu um imóvel, localizado à Rua 406, Quadra 124, Lote 

67, bairro Tijucal, nesta cidade, após a separação de fato das partes, o 

qual não integra partilha, o que foi confirmado pela parte autora no id. 

31032466. Observa-se que, a presente ação visa, exclusivamente, à 

extinção do vínculo conjugal, por meio do divórcio, o que afasta a 

intervenção do zeloso Ministério Público. Ademais, há que se considerar 

que o divórcio possui natureza de direito potestativo, diante a alteração 

promovida no §6º, do art. 226, da Constituição da República, razão pela 

qual, inexiste óbice à procedência do pedido. Diante do exposto, e de tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do CPC e, via de consequência, DECRETO 

o divórcio de Joacil da Silva Barbosa e Nercy Maria Lopes Barbosa, com 

fundamento nos arts. 226, §6º, da Constituição da República, declarando 

cessados todos os deveres inerentes ao casamento, inclusive o regime 

matrimonial de bens. Expeça-se ofício ao Cartório de Registro Civil para 

averbação. Consigne-se que, a divorcianda voltará a usar o nome de 

solteira: Nercy Maria Lopes. Transitada em julgado, procedam-se às 

anotações e, baixas necessárias, arquivando-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P.I.C. Cuiabá-MT, 

15 de abril de 2019. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Juíza de Direito [1] Id. 21040927

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1037423-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA LUSTOSA GIORDANI (EXEQUENTE)

GABRIELA LUSTOSA GIORDANI (EXEQUENTE)

FERNANDA LUSTOSA GIORDANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Soraya Maranhão Bagio OAB - MT8079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON FABIO GIORDANI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1037423-75.2017.8.11.0041. 

EXEQUENTE: ISABELA LUSTOSA GIORDANI, GABRIELA LUSTOSA 

GIORDANI, FERNANDA LUSTOSA GIORDANI EXECUTADO: EVERTON 

FABIO GIORDANI Vistos etc. Trata-se de Execução de Alimentos, 

proposta por Isabela Lustosa Giordani, Gabriela Lustosa Giordani e 

Fernanda Lustosa Giordani, assistidas por sua genitora Erika Furtado 

Lustosa da Silva, em face de Everton Fabio Giordani, devidamente 

qualificados. A ação foi recebida, por força da decisão proferida no id. 

11718311, que concedeu a gratuidade processual postulada e determinou 

a intimação da parte requerida, para que efetuasse o pagamento do débito 

alimentar em atraso, referente aos meses de setembro a novembro de 

2017, sob pena de prisão civil. O requerido foi regularmente citado, e 

apresentou justificativa no id. 13334699. Cálculo atualizado do débito 

alimentar, realizado pela contadoria do juízo, consta do id. 15012193. A 

parte requerida impugnou o cálculo realizado (id. 16902178), e, em face 

das divergências apontadas, novo cálculo foi realizado (id. 17955165 e 

17955166). O novo cálculo foi novamente impugnado pela parte requerida 

(id. 18219464). Cópia da decisão proferida no agravo de instrumento 

interposto pela parte requerida, na ação revisional de alimentos, proposta 

pela parte requerida, consta do id. 18219468. Audiência de tentativa de 

conciliação inexitosa (id. 20827613). Intimada, por meio do seu advogado 

constituído, para que desse prosseguimento ao processo, a parte autora 

deixou decorrer in albis o prazo fixado (id. 26222828). Buscou-se a 

intimação pessoal da parte autora, e, em cumprimento da diligência, 

constatou-se que ela não reside no endereço indicado, mas sim sua avó 

materna, não tendo declinado seu novo endereço nos autos (id. 

26600939). É o relatório. Fundamento e Decido. O Código de Processo Civil 

de 2015 foi estruturado com o intuito de possibilitar a efetiva prestação 

jurisdicional, por meio do processo, valorizando, por seu turno, a primazia 

do julgamento do mérito, garantindo, assim, o acesso à justiça. Por outro 

lado, todas as partes do processo precisam agir de forma a colaborar 

para o alcance do seu resultado prático, numa sincronia de atos de se 

sucedem, fundamentados no princípio da cooperação e da boa-fé 

processual. A propósito, a eternização do processo, sem qualquer 

resultado prático, gera prejuízos para os demais jurisdicionados que são 

penalizados, pelo tempo dispensado às ações, onde as partes se 

desinteressam por seu desfecho. Sobre tais dificuldades, ressalta-se o 

número insuficiente de oficiais de justiça que se veem, muitas vezes, 

assoberbados com a obrigação de cumprir mandados de intimação de 

pessoas desinteressadas, atrasando diligências que, de fato possam 

alcançar o seu desiderato. No caso dos autos, o prosseguimento do 

processo dependia de ato a ser praticado pela parte autora, em face da 

discussão acerca do valor devido, entretanto, intimada, por meio do seu 

advogado constituído, deixou de promover o prosseguimento do processo. 

Em atendimento ao disposto no parágrafo primeiro do artigo 485, do Código 

de Processo Civil, foi determinada a intimação pessoal da parte autora, 

para que desse prosseguimento ao processo, sob pena de extinção, 

entretanto, constatou-se que não reside no endereço constante de autos, 

sem que tivesse declinado seu atual endereço. Assim, a teor do que 

dispõe o parágrafo único do artigo 274, presumem-se válidas as 

intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não 

recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou 

definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os 

prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço. Diante do exposto, e de tudo mais 

que dos autos consta, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento 

no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos, 

independentemente, de nova determinação. Sem custas. P.I.C. Cuiabá-MT, 

15 de abril de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036970-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFFER DE ARAUJO KESTRING (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYANA CAROLINA VIEIRA KREISCHER OAB - MT24132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO JOSE DE ALMEIDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN ALMEIDA SANTOS OAB - MT27462/O (ADVOGADO(A))

RUY GUILHERME FREITAS FRANZOSI OAB - MT27129/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1036970-12.2019.8.11.0041. 
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AUTOR(A): JENIFFER DE ARAUJO KESTRING REU: REGINALDO JOSE DE 

ALMEIDA Vistos etc. Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução 

de União Estável, proposta por Jeniffer de Araújo Kestring, em face de 

Reginaldo José de Almeida, devidamente qualificados. Consta dos autos 

que, as partes conviveram, em união estável, durante oito anos, período 

em que adquiriram bens e obrigações, pelo que pugnou pelo 

reconhecimento e declaração da dissolução da união estável, além da 

partilha do patrimônio amealhado. Infere-se que, da união adveio uma filha, 

cujos interesses são objeto da ação nº. 1035705-72.2019, que tramita 

perante a 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões. Após regular 

trâmite, as partes realizaram um acordo, pugnando por sua homologação e 

extinção do processo, nos moldes constantes do id. 30493975. Diante do 

exposto e de tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, III, 

letra “b” do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, o acordo 

realizado, para que produzam seus efeitos jurídicos e legais. Transitada 

em julgado, após as formalidades e baixas legais, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P.I.C. Cuiabá-MT, 

16 de abril de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002470-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ALICE PINHO (REQUERENTE)

NEY PRADO LAZARO (REQUERENTE)

DANIELLE VITORIA PEREIRA LAZARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1002470-85.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: NEY PRADO LAZARO, DANIELLE VITORIA PEREIRA 

LAZARO, ANDRESSA ALICE PINHO Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Homologação de Acordo Extrajudicial, proposto por Ney Prado Lázaro e 

Daniele Vitória Pereira Lázaro, assistida por Andressa Alice Pinho, 

devidamente qualificados. Consta dos autos que, Daniele Vitória Pereira 

Lázaro, é filha de Ney Prado Lázaro e Roseneide Aparecida Pereira, que 

teria entregado a guarda da filha a Andressa Alice Pinho e, desde então, 

encontrava-se em local desconhecido. Acordaram as partes quanto à 

concessão da guarda da adolescente, regulamentação da convivência e 

alimentos, que seriam pagos pelo genitor. Após diversas tentativas, a 

genitora da adolescente foi localizada e efetivada sua citação. No curso 

do processo, Daniele Vitória Pereira Lázaro alcançou a maioridade, razão 

pela qual, determinou-se a intimação dos autores, para que manifestassem 

seu interesse na homologação do acordo, notadamente, quanto aos 

alimentos, promovendo-se a regularização processual (id. 24140515). 

Intimada, a parte autora deixou decorrer in albis o prazo fixado (id. 

25605411) Buscou-se a intimação pessoal dos requerentes, e, em 

cumprimento da diligência, constatou-se que o endereço fornecido pelo 

genitor era insuficiente para sua localização e que, por outro lado, 

Andressa Alice Pinho, não mais residia no endereço fornecido, conforme 

certificado nos ids. 27647797 e 27827943. É o relatório. Fundamento e 

Decido. O Código de Processo Civil de 2015 foi estruturado com o intuito 

de possibilitar a efetiva prestação jurisdicional, por meio do processo, 

valorizando, por seu turno, a primazia do julgamento do mérito, garantindo, 

assim, o acesso à justiça. Por outro lado, todas as partes do processo 

precisam agir de forma a colaborar para o alcance do seu resultado 

prático, numa sincronia de atos de se sucedem, fundamentados no 

princípio da cooperação e da boa-fé processual. A propósito, a 

eternização do processo, sem qualquer resultado prático, gera prejuízos 

para os demais jurisdicionados que são penalizados, pelo tempo 

dispensado às ações, onde as partes se desinteressam por seu 

desfecho. Sobre tais dificuldades, ressalta-se o número insuficiente de 

oficiais de justiça que se veem, muitas vezes, assoberbados com a 

obrigação de cumprir mandados de intimação de pessoas 

desinteressadas, atrasando diligências que, de fato possam alcançar o 

seu desiderato. No caso dos autos, o prosseguimento do processo 

dependia de ato a ser praticado pessoalmente pelos requerentes, tendo 

em vista a maioridade de Daniele Vitória Pereira Lázaro, e, intimados, por 

meio do seu procurador constituído, deixaram decorrer in albis o prazo 

fixado. Em atendimento ao disposto no parágrafo primeiro do artigo 485, do 

Código de Processo Civil, foi determinada a intimação pessoal dos 

interessados, para que dessem prosseguimento ao processo, sob pena 

de extinção, entretanto, pela insuficiência e pela alteração do endereço 

fornecido nos autos a diligência restou inexitosa. Assim, a teor do que 

dispõe o parágrafo único do artigo 274, presumem-se válidas as 

intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não 

recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou 

definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os 

prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço. Diante do exposto, e de tudo mais 

que dos autos consta, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento 

no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos, 

independentemente, de nova determinação. Sem custas. P.I.C. Cuiabá-MT, 

17 de abril de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1014388-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE PETROSKI MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENNEDY MARQUES DIAS OAB - MT21701/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO MUNIZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1014388-18.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELIETE PETROSKI MUNIZ DE CUJUS: LUIZ CLAUDIO MUNIZ 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Inventário, proposta por Eliete Petroski 

Muniz, visando à obtenção da partilha dos bens, deixados por Luiz Cláudio 

Muniz, devidamente qualificados. Consta dos autos que, o de cujus 

faleceu, em 19 de setembro de 2018[1], era casado com Eliete Petroski 

Muniz [2], sob o regime da comunhão parcial de bens, e deixou um filho, 

Mateus Petroski Munis, nascido em 10 de maio de 2014, seu único 

herdeiro. Infere-se que, o de cujus não deixou disposição de última 

vontade[3], sendo a herança composta por: 1. Direitos sobre o imóvel 

residencial, localizado na rua Vinte e Quatro, n° 27, quadra n° 12, bairro 

Brasil 21 (Coxipó da Ponte), de matrícula nº. 82.448, avaliado em R$ 

31.787,29 (trinta e um mil setecentos e oitenta e sete reais e vinte e nove 

centavos), que conta com a baixa da restrição referente ao contrato de 

alienação fiduciária (id. 29227446). 2.Verbas remuneratórias, no valor de 

R$ 15.716,17 (quinze mil setecentos e dezesseis e dezessete centavos), 

perante o Estado de Mato Grosso – id. 19234136. 3. Indenização de 

seguro de vida, no valor de R$ 4.509,15 (quatro mil, quinhentos e novo 

reais e quinze centavos) - id. 29227445. A ação foi recebida, por força da 

decisão de id. 19269882, que concedeu a gratuidade processual 

postulada, nomeou a meeira inventariante e determinou a busca de bens, 

por meio dos sistemas conveniados, a qual restou negativa[4]. O termo de 

compromisso foi assinado, em 23 de abril de 2019 (id. 19843003). As 

primeiras declarações, acompanhadas por plano de partilha, constam do 

id. 20070626. As certidões negativas de débito tributário, perante às 

Fazendas Públicas: Federal, Estadual e Municipal, constam do id. 

20070631, 2007063 e 2007638. Guia de isenção do ITCMD, consta do id. 

24912344. O plano de partilha, consta do id. 29227444. Instado a se 

manifestar, o zeloso Ministério Público se pronunciou pela homologação do 

plano de partilha (id. 30653685). Diante do exposto, e com amparo no 

parecer Ministerial de fls. 321, HOMOLOGO, por sentença, com 

fundamento nos artigos 487, inciso III e 647 e seguintes, do Código de 

Processo Civil, a adjudicação dos bens deixados por Luiz Cláudio Muniz, 

para que produza seus efeitos jurídicos e legais, atribuindo ao herdeiro a 

integralidade da herança, assim considerada, após, a exclusão da 

meação, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. 

Transitada em julgado esta decisão, remetam-se os autos à Fazenda 

Pública Estadual, para manifestação e, em seguida, não havendo 
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impugnações, expeça-se a carta de adjudicação e alvará para 

levantamento dos valores pendentes, perante o Estado de Mato Grosso e 

a seguradora. Por se tratar de pouca monta, associado ao período 

excepcional vivenciado, nesta atualidade, em face do COVID-19, 

autorizado o levantamento da quota-parte dos valores destinada ao 

infante. Ciência ao zeloso Ministério Público. Após, procedam-se as 

devidas baixas e anotações legais, arquivando-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P.I.C. Cuiabá-MT, 

16 de abril de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Juíza de Direito [1] Id. 19234095 [2] Id. 19234098 [3] Id. 20070629 [4] Id. 

19423358

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

Processo Número: 1011540-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY KAROLINE CORREA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT17461-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSSANDRO PEREIRA NASCIMENTO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1011540-29.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): STEPHANY KAROLINE CORREA DIAS REU: ALEXSSANDRO 

PEREIRA NASCIMENTO Vistos etc. Trata-se de Ação de Alimentos c/c 

Guarda, proposta por Lorena Dias Nascimento, representada por sua 

genitora, Stephany Karoline Correa Dias, em desfavor de Alexssandro 

Pereira Nascimento, devidamente qualificados. A ação foi recebida, por 

força da decisão de id. 6100770, que concedeu a gratuidade processual 

postulada e arbitrou alimentos provisórios, em 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente, com pagamento, mediante desconto, em folha de 

pagamento. Não obstante a ordem emanada, veio aos autos, informação 

de que o requerido não fazia mais parte dos quadros da empresa oficiada 

(id. 8783672). A audiência de tentativa de conciliação restou inexitosa (id. 

10293573). Embora citada, a parte requerida deixou decorrer, in albis, o 

prazo fixado para defesa (id. 11513612), ao passo que a parte autora 

pugnou pela decretação da sua revelia e pelo julgamento antecipado do 

mérito (id. 12816907). Vieram aos autos informação de que o requerido 

estaria trabalhando para a empresa DAE/VG, pelo que foi determinada a 

expedição de ofício, para desconto em folha e, informações quanto aos 

seus rendimentos (id. 14033958). A sessão de mediação restou inexitosa 

(16765615). A revelia do requerido foi decretada e o processo foi 

saneado, nos moldes da decisão de id. 18308697. Em audiência de 

instrução e julgamento, a parte autora dispensou o depoimento pessoal do 

requerido e a oitiva das testemunhas, dando-se por encerrada a instrução 

(id. 20839565). Decorreu o prazo sem apresentação de memoriais (id. 

22468129). Instado a se manifestar, o ilustre Ministério Público Estadual se 

pronunciou, no sentido de que, os alimentos concedidos provisoriamente 

fossem tornados definitivos (id. 22785936). O Departamento de Água e 

Esgoto de Várzea Grande juntou os documentos solicitados por este 

Juízo, referente à remuneração do requerido, no id. 26310786. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de Alimentos c/c 

Guarda, proposta por Lorena Dias Nascimento, representada por sua 

genitora, Stephany Karoline Correa Dias, em desfavor de Alexssandro 

Pereira Nascimento, devidamente qualificados. Observa-se que, inexistem 

preliminares ou irregularidades a serem apreciadas, pelo que, a considerar 

que a questão suscitada prescinde de dilação probatória, passo à análise 

do mérito consoante permissivo legal. A relação de parentesco entre a 

infante e o requerido foi demonstrada por meio da certidão de nascimento 

de id. 6075536. O dever de sustento dos pais em relação aos filhos 

menores decorre de previsão constitucional, notadamente por previsão do 

art. 229, o qual dispõe que os pais têm o dever de assistir, criar e educar 

os filhos menores, o que implica não apenas na manutenção de suas 

despesas pessoais, mas também na garantia de sua educação. Trata-se 

de direito fundamental da pessoa, base para sua subsistência, com 

dignidade, já que, no caso, não dispõe de condições de prover-lhe o 

próprio sustento. Quando se fala em alimentos, não podemos perder de 

vista todos os aspectos que envolvem o desenvolvimento da 

personalidade humana, já que não se restringem aos alimentos, em sentido 

restrito, de que necessitam, fisiologicamente para sobreviver, mas sim à 

sua educação, laser, moradia e, todas as implicações decorrentes. Nesse 

diapasão, fixou a lei que a averiguação do quantum alimentar, deve ser 

verificada com base no trinômio - necessidade, possibilidade e 

proporcionalidade, o que se extrai do parágrafo primeiro do art. 1.694, do 

Código Civil, para, assim, buscar o julgador garantir a máxima justiça que 

possa ser extraída do caso concreto. Sabe-se que as necessidades dos 

filhos menores são presumidas, considerando os gastos normais, 

compatíveis com a faixa etária de cada um, pelo que eventual gasto 

específico e/ou extraordinário, face à particularidade do caso concreto, 

deve ser objeto de prova e devidamente sopesado pelo juiz ao realizar a 

análise do trinômio que norteia a fixação do quantum alimentar. A autora, 

nascida em 07 de dezembro de 2016, conta hoje com três anos de idade, 

apresenta boa saúde, possuindo, assim, gastos compatíveis com a faixa 

etária e condição social dos genitores, alimentação, laser, despesas 

médicas esporádicas, gastos com moradia, dentre muitas outras. A 

corroborar, é certo que a autora não realizou prova de gastos 

extraordinários, que exorbitem dos gastos ordinários, em decorrência da 

idade e o padrão social da família. Sua genitora exerce a profissão de 

secretária, auferindo renda mensal de R$ 900,00 (novecentos reais). Por 

outro lado, o requerido exerce atividade de auxiliar de serviços gerais, 

perante à autarquia municipal de Várzea Grande (DAE), auferindo renda 

média mensal, aproximada, de R$ 1.870,88 (mil oitocentos e setenta reais 

e oitenta e oito centavos) líquidos, o que se demonstra capacidade de 

arcar com o pagamento dos alimentos. Nesse contexto, na tentativa de 

manter um equilíbrio entre as necessidades da infante e a possibilidade do 

alimentante, em observância a proporcionalidade entre ambos, verifica-se 

recomendada a fixação dos alimentos, no percentual de 30% (trinta por 

cento) do valor do salário mínimo vigente, tornando definitivo o quantum 

fixado em caráter provisório. Entretanto, acrescenta-se aos alimentos, 

metade dos valores gastos com material escolar e medicamentos, 

devidamente comprovados. No que tange ao exercício da guarda da 

infante, há de se considerar que a guarda compartilhada é a modalidade 

regra no sistema jurídico brasileiro, que somente situações excepcionais 

poderão justificar seu afastamento, notadamente a inaptidão de um dos 

genitores ou de ambos ao exercício do poder familiar ou se, 

justificadamente, um deles não desejar o compartilhamento. É importante 

salientar que, tanto o pai como a mãe são imprescindíveis ao 

desenvolvimento saudável dos filhos. Os mais recentes estudos da 

psicologia e da pediatria mundial demonstram que, as crianças colocadas 

em guarda compartilhada adoecem menos do que as que vivem sob o 

regime de guarda unilateral. Nesse cenário, não se fala mais em “direito de 

visitação”, já que pai e mãe não podem ser visitantes na vida dos filhos, 

pelo contrário, devem se fazer presentes constantemente e de forma 

efetiva. É por isso que, hoje, reconhecemos o “direito de convivência”. No 

caso em concreto, o requerido não manteve o convívio com a filha que, 

desde o seu nascimento, se encontra sob a guarda unilateral de fato da 

genitora. Ademais, o desinteresse do requerido, afastou deste juízo, a 

possibilidade de se averiguar as reais condições do genitor, em exercer a 

guarda da infante, de forma compartilhada com a genitora, razão pela qual, 

apresenta-se viável a fixação da guarda unilateral, em prol da mãe. Diante 

do pedido de regulamentação da convivência paterno-filial, entendo por 

bem fixar período mínimo de convivência, em prol do genitor e da filha, da 

seguinte forma: 1º. Em finais de semanas alternados, devendo buscar a 

infante na casa materna no sábado às 08horas, devolvendo-a no 

domingo, às 18horas, no mesmo local, levando-se em consideração que 

ela já conta com três anos de idade. 2º. As festividades de final de ano 

deverão ser alternadas entre os genitores, sendo que, nos anos ímpares, 

o Natal será em companhia da genitora. 3º. As datas de aniversário da 

criança, também, serão alternadas entre os genitores, iniciando-se em 

2020 na companhia paterna. 4º. No dia dos pais, ficará a infante com o 

pai, da mesma forma que ficará com a mãe, no dia das mães. O 

importante, é que os genitores busquem a sensibilidade necessária, que 

lhes permitam colocar seus interesses pessoais de lado, no sentido de 

priorizar um convívio tranquilo, a fim de atender as necessidades de 

desenvolvimento da filha, inclusive, quanto à sua criação, missão essa 

assumida quanto se tornaram pais. Diante do exposto, e tudo mais que 

dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento 

no art. 1.694 do Código Civil e art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, tornando definitivos os alimentos provisórios, para, observando o 

trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, condenar o 
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requerido ao pagamento mensal de alimentos à filha, que arbitro 

definitivamente em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, com 

pagamento, até dia 10 (dez) de cada mês, mediante desconto em folha. 

Ademais, ao requerido caberá o pagamento de metade das despesas com 

material escolar e medicamentos, devidamente comprovadas. Fixo, ainda, 

a guarda unilateral da infante a ser exercida pela genitora, observando-se 

o período mínimo de convivência paterno-filial, na forma estipulada acima. 

Oficie-se a autarquia DAE, para que tome ciência desta decisão, 

promovendo-se o desconto dos alimentos no percentual definitivo, caso 

não estejam sendo realizados. Ciência ao ilustre Ministério Público. 

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. Sem 

custas. P. I. C. Cuiabá-MT, 22 de abril de 2020. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1055933-68.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): FLAVIO CARDOZO SILVA REU: Y. L. M. S. Vistos etc. 

Trata-se de Ação Revisional de Alimentos, proposto por Flávio Cardozo 

Silva, em face de Yasmim Luana Motta Silva, representada por sua 

genitora Priscila de Jesus Motta, devidamente qualificada. Foi determinada 

a emenda da inicial, para juntada de documento essencial, sob pena de 

indeferimento, entretanto, embora intimada, a parte autora deixou decorrer 

in albis o prazo fixado, conforme certificado no id. 30772521. Diante do 

exposto, INDEFIRO A INICIAL, extinguindo o feito sem resolução de mérito, 

com fundamento nos art. 485, I, c/c o art. 330, I, ambos 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, 17 de abril de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0037726-53.2010.8.11.0041. 

REQUERENTE: ILDEFONCIA ESPIRITO SANTO DE REZENDE REQUERIDO: 

JOSE BENEDITO REZENDE Vistos. Ildefoncia Espírito Santo de Rezende 

propôs a presente Ação de Curatela em face de José Benedito Rezende, 

sobrevindo a sentença de mérito à fl. 46, por meio da qual o requerido foi 

posto sob a curatela da autora, sua esposa. No id 25019131, fls. 5/7, a 

requerente esclareceu, nos próprios autos, que o requerido não porta 

mais as enfermidades justificadoras da curatela, razão pela qual busca 

que a mesma seja levantada, a fim de que ele passe a gerir, por si só, os 

próprios atos. Na decisão lançada no id n. 25019132, foi determinada a 

realização da perícia médica. Em seguida, foi certificada a impossibilidade 

da realização da perícia pelo Estado/MT. O Ministério Público lançou 

parecer no id 25019134. Foi determinada a realização do estudo 

psicossocial do caso, como pode ser visto na decisão de id 25019135, e o 

relatório do estudo foi acostado no id 25019136. O ministério Público 

opinou pela realização de perícia médica, id 25019138. É o relatório. D E C I 

D O. Constata-se dos autos que a autora busca o levantamento da 

curatela do requerido, sustentando que o mesmo não está mais sob as 

condições que justificam a medida, já que voltou a estar apto a responder 

pessoalmente pelos seus atos. Verifica-se que após o pedido de remoção 

da curatela, a primeira providência determinada por este juízo foi a de 

buscar a realização da perícia médica, que era realizada pela Psiquiatria 

Forense da Diretoria Metropolitana de Medicina Legal da POLITEC. 

Contudo, foi informado nos autos que aquele órgão especializado em 

perícias não poderia realizá-la em razão de falta de profissionais no 

assunto, esclarecendo ainda, que o único que as realizava tinha passado 

por cirurgia e estava de licença médica. Em que pese já ter transcorrido 

tempo considerável desde a informação da POLITEC (id 25019133) sobre 

a impossibilidade de realizar a perícia, certo é que o problema persiste, de 

maneira que as demandas da mesma natureza em tramitação nesta 

comarca enfrentam o mesmo problema. Assim, visando dar às partes uma 

resposta, busca-se alternativamente a realização do estudo psicossocial, 

que é realizado pela equipe multidisciplinar do juízo (psicóloga e assistente 

social), em busca de elementos de prova capazes de esclarecer os fatos, 

como ocorreu no presente, já que a omissão do Estado (não realizar a 

perícia), não pode representar uma barreira intransponível à análise do 

pedido de levantamento da curatela, como bem afirmado pelo nobre 

Promotor de Justiça no parecer de id 25019134, destaco: “É inaceitável 

que o Estado de Mato Grosso prejudique inúmeros cidadãos deste Estado, 

uma vez que não quer realizar concurso público para contratar novos 

peritos para efetuarem as perícias médicas determinadas pelo Judiciário. 

Os cidadãos não podem ser prejudicados pela desídia do Estado e ficarem 

dependendo da perícia médica que não possui uma data definida para a 

sua realização”. Como medida estritamente restritiva de direitos que é o 

instituto em voga, não é admissível que as partes fiquem ao bel prazer da 

realização de um concurso para contratação de profissionais pelo 

Governo do Estado, ainda mais quando o estudo psicossocial pode ser 

esclarecedor ao juízo. Extrai-se do estudo psicossocial (id 25019136) que 

atualmente o senhor José Benedito não faz mais uso de bebida alcoólica, 

toma seus remédios de forma controlada e auxilia a requerente no que for 

preciso, por ela ter poucos conhecimentos, vejamos: “Atualmente “ele 

voltou a ser normal e posso deixar ele mexer no próprio dinheiro”...(SIC). 

Contou que as contas de casa estão sendo pagas corretamente, como 

também as dívidas dos empréstimos. (...). Ressaltou que o senhor José é 

capaz de administrar as responsabilidades de casa, não ingere bebida 

alcoólica e frequenta a igreja. Declarou que o esposo sempre foi um 

homem forte, já passou por muitas doenças e situações de risco no 

trabalho. Atualmente o senhor José está melhor, faz compras no mercado, 

paga as contas e a ajuda em casa, pois está debilitada para executar 

alguns afazeres domésticos”. (...). “B – ANÁLISE PSICOLÓGICA: (...). Na 

entrevista o senhor José Benedito estava lúcido, orientado no tempo e no 

espaço, interagiu de forma espontânea e respondeu as perguntas de 

forma coerente e clara. Demonstrou ter readquirido a sua capacidade de 

resolver problemas pessoais e familiares, conta com o apoio dos filhos e 

da esposa, com quem convive há quase 50 anos. (...)”. Conforme análise 

da equipe multidisciplinar, o requerido está apto a reassumir o controle de 

seus atos e, como cediço, a curatela é medida restritiva de direitos, e só 

deve ser mantida quando estiver evidente sua necessidade, o que 

ocorreu quando o demandado foi posto sob curatela. Contudo, passados 

alguns anos, hoje o que exsurge dos autos é justamente o contrário, tendo 

em vista que o requerido restaurou sua capacidade de lucidez e 

discernimento, estando apto a exercer seus direitos em pé de igualdade 

com as demais pessoas de sensopercepção preservadas. Importante 

registrar que são os próprios membros da família que sentem, primeiro, as 

necessidades, como também a recuperação da capacidade de seus 

membros, notadamente em casos de vício em alcoolismo, como ocorreu. 

Dessa maneira, concluo que o requerido está no gozo de suas faculdades 

mentais, como foi demonstrado no relatório do estudo psicossocial, o que 

revela a necessidade de ser levantada a sua curatela, pois já não 

persistem as situações que levaram a tal, sob pena de manter em prejuízo 
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da pessoa as limitações que outrora lhe foram impostas e que já não 

fazem sentido. Pelo exposto, julgo procedente o pedido, e o faço para 

levantar a curatela do senhor José Benedito Rezende, nos termos do art. 

756, do CPC, restaurando-lhe a capacidade de forma que doravante, 

poderá praticar pessoalmente todos os atos da vida civil. Por fim declaro 

extinto o processo com julgamento de mérito nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º 

do Código de Processo Civil, assim como no art. 9º, inciso III, do Código 

Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa 

local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 

Dê-se ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado, certifique-se, 

expeça-se o mandado de levantamento da curatela e arquivem-se os 

autos com as cautelas de estilo. Sem custas. P. I. C. Cuiabá, MT, 20 de 

janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0037726-53.2010.8.11.0041. 

REQUERENTE: ILDEFONCIA ESPIRITO SANTO DE REZENDE REQUERIDO: 

JOSE BENEDITO REZENDE Vistos. Ildefoncia Espírito Santo de Rezende 

propôs a presente Ação de Curatela em face de José Benedito Rezende, 

sobrevindo a sentença de mérito à fl. 46, por meio da qual o requerido foi 

posto sob a curatela da autora, sua esposa. No id 25019131, fls. 5/7, a 

requerente esclareceu, nos próprios autos, que o requerido não porta 

mais as enfermidades justificadoras da curatela, razão pela qual busca 

que a mesma seja levantada, a fim de que ele passe a gerir, por si só, os 

próprios atos. Na decisão lançada no id n. 25019132, foi determinada a 

realização da perícia médica. Em seguida, foi certificada a impossibilidade 

da realização da perícia pelo Estado/MT. O Ministério Público lançou 

parecer no id 25019134. Foi determinada a realização do estudo 

psicossocial do caso, como pode ser visto na decisão de id 25019135, e o 

relatório do estudo foi acostado no id 25019136. O ministério Público 

opinou pela realização de perícia médica, id 25019138. É o relatório. D E C I 

D O. Constata-se dos autos que a autora busca o levantamento da 

curatela do requerido, sustentando que o mesmo não está mais sob as 

condições que justificam a medida, já que voltou a estar apto a responder 

pessoalmente pelos seus atos. Verifica-se que após o pedido de remoção 

da curatela, a primeira providência determinada por este juízo foi a de 

buscar a realização da perícia médica, que era realizada pela Psiquiatria 

Forense da Diretoria Metropolitana de Medicina Legal da POLITEC. 

Contudo, foi informado nos autos que aquele órgão especializado em 

perícias não poderia realizá-la em razão de falta de profissionais no 

assunto, esclarecendo ainda, que o único que as realizava tinha passado 

por cirurgia e estava de licença médica. Em que pese já ter transcorrido 

tempo considerável desde a informação da POLITEC (id 25019133) sobre 

a impossibilidade de realizar a perícia, certo é que o problema persiste, de 

maneira que as demandas da mesma natureza em tramitação nesta 

comarca enfrentam o mesmo problema. Assim, visando dar às partes uma 

resposta, busca-se alternativamente a realização do estudo psicossocial, 

que é realizado pela equipe multidisciplinar do juízo (psicóloga e assistente 

social), em busca de elementos de prova capazes de esclarecer os fatos, 

como ocorreu no presente, já que a omissão do Estado (não realizar a 

perícia), não pode representar uma barreira intransponível à análise do 

pedido de levantamento da curatela, como bem afirmado pelo nobre 

Promotor de Justiça no parecer de id 25019134, destaco: “É inaceitável 

que o Estado de Mato Grosso prejudique inúmeros cidadãos deste Estado, 

uma vez que não quer realizar concurso público para contratar novos 

peritos para efetuarem as perícias médicas determinadas pelo Judiciário. 

Os cidadãos não podem ser prejudicados pela desídia do Estado e ficarem 

dependendo da perícia médica que não possui uma data definida para a 

sua realização”. Como medida estritamente restritiva de direitos que é o 

instituto em voga, não é admissível que as partes fiquem ao bel prazer da 

realização de um concurso para contratação de profissionais pelo 

Governo do Estado, ainda mais quando o estudo psicossocial pode ser 

esclarecedor ao juízo. Extrai-se do estudo psicossocial (id 25019136) que 

atualmente o senhor José Benedito não faz mais uso de bebida alcoólica, 

toma seus remédios de forma controlada e auxilia a requerente no que for 

preciso, por ela ter poucos conhecimentos, vejamos: “Atualmente “ele 

voltou a ser normal e posso deixar ele mexer no próprio dinheiro”...(SIC). 

Contou que as contas de casa estão sendo pagas corretamente, como 

também as dívidas dos empréstimos. (...). Ressaltou que o senhor José é 

capaz de administrar as responsabilidades de casa, não ingere bebida 

alcoólica e frequenta a igreja. Declarou que o esposo sempre foi um 

homem forte, já passou por muitas doenças e situações de risco no 

trabalho. Atualmente o senhor José está melhor, faz compras no mercado, 

paga as contas e a ajuda em casa, pois está debilitada para executar 

alguns afazeres domésticos”. (...). “B – ANÁLISE PSICOLÓGICA: (...). Na 

entrevista o senhor José Benedito estava lúcido, orientado no tempo e no 

espaço, interagiu de forma espontânea e respondeu as perguntas de 

forma coerente e clara. Demonstrou ter readquirido a sua capacidade de 

resolver problemas pessoais e familiares, conta com o apoio dos filhos e 

da esposa, com quem convive há quase 50 anos. (...)”. Conforme análise 

da equipe multidisciplinar, o requerido está apto a reassumir o controle de 

seus atos e, como cediço, a curatela é medida restritiva de direitos, e só 

deve ser mantida quando estiver evidente sua necessidade, o que 

ocorreu quando o demandado foi posto sob curatela. Contudo, passados 

alguns anos, hoje o que exsurge dos autos é justamente o contrário, tendo 

em vista que o requerido restaurou sua capacidade de lucidez e 

discernimento, estando apto a exercer seus direitos em pé de igualdade 

com as demais pessoas de sensopercepção preservadas. Importante 

registrar que são os próprios membros da família que sentem, primeiro, as 

necessidades, como também a recuperação da capacidade de seus 

membros, notadamente em casos de vício em alcoolismo, como ocorreu. 

Dessa maneira, concluo que o requerido está no gozo de suas faculdades 

mentais, como foi demonstrado no relatório do estudo psicossocial, o que 

revela a necessidade de ser levantada a sua curatela, pois já não 

persistem as situações que levaram a tal, sob pena de manter em prejuízo 

da pessoa as limitações que outrora lhe foram impostas e que já não 

fazem sentido. Pelo exposto, julgo procedente o pedido, e o faço para 

levantar a curatela do senhor José Benedito Rezende, nos termos do art. 

756, do CPC, restaurando-lhe a capacidade de forma que doravante, 

poderá praticar pessoalmente todos os atos da vida civil. Por fim declaro 

extinto o processo com julgamento de mérito nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º 

do Código de Processo Civil, assim como no art. 9º, inciso III, do Código 

Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa 

local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 

Dê-se ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado, certifique-se, 

expeça-se o mandado de levantamento da curatela e arquivem-se os 

autos com as cautelas de estilo. Sem custas. P. I. C. Cuiabá, MT, 20 de 

janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0013189-51.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. M. (EXEQUENTE)

Y. S. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ACENATE BANAGOURO DE CARVALHO GONCALVES OAB - MT7730-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS OAB - MT196120-O (ADVOGADO(A))

DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA OAB - MT14962-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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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 : 

0013189-51.2014.8.11.0041. EXEQUENTE: YASMIM SILVA SANTOS, 

ROSIANE SILVA MORAES EXECUTADO: JUCELINO MOLINA DOS SANTOS 

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. 25281845), DECLARO EXTINTO o processo, nos termos do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Dê-se vista ao Ministério Público. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0013189-51.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. M. (EXEQUENTE)

Y. S. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ACENATE BANAGOURO DE CARVALHO GONCALVES OAB - MT7730-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS OAB - MT196120-O (ADVOGADO(A))

DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA OAB - MT14962-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 : 

0013189-51.2014.8.11.0041. EXEQUENTE: YASMIM SILVA SANTOS, 

ROSIANE SILVA MORAES EXECUTADO: JUCELINO MOLINA DOS SANTOS 

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. 25281845), DECLARO EXTINTO o processo, nos termos do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Dê-se vista ao Ministério Público. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0013189-51.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. M. (EXEQUENTE)

Y. S. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ACENATE BANAGOURO DE CARVALHO GONCALVES OAB - MT7730-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS OAB - MT196120-O (ADVOGADO(A))

DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA OAB - MT14962-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 : 

0013189-51.2014.8.11.0041. EXEQUENTE: YASMIM SILVA SANTOS, 

ROSIANE SILVA MORAES EXECUTADO: JUCELINO MOLINA DOS SANTOS 

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. 25281845), DECLARO EXTINTO o processo, nos termos do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Dê-se vista ao Ministério Público. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0021700-38.2014.8.11.0041
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F. A. F. B. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA SOUZA BARBOSA ROSA OAB - MT15395-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

S. H. S. B. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES DE MORAIS OAB - MT2826-O 

(ADVOGADO(A))

 

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 : 

0021700-38.2014.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FRANCISCO 

ANTONIO FERREIRA BARBOSA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SAVIO 

HENRIQUE SOUZA BARBOSA, VALDETE DE SOUZA 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 processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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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 : 

0021700-38.2014.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FRANCISCO 

ANTONIO FERREIRA BARBOSA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SAVIO 

HENRIQUE SOUZA BARBOSA, VALDETE DE SOUZA 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 
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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 processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0021700-38.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. F. B. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA SOUZA BARBOSA ROSA OAB - MT15395-O 

(ADVOGADO(A))
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V. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

S. H. S. B. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES DE MORAIS OAB - MT2826-O 

(ADVOGADO(A))

 

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 : 

0021700-38.2014.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FRANCISCO 

ANTONIO FERREIRA BARBOSA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SAVIO 

HENRIQUE SOUZA BARBOSA, VALDETE DE SOUZA 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 processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 0003714-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. C. F. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA OAB - MT10464-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. R. D. J. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA OAB - MT6177-O 

(ADVOGADO(A))

LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS OAB - PR59659-O 

(ADVOGADO(A))

GABRIEL GAETA ALEIXO OAB - MT11210-O (ADVOGADO(A))

 

RECURSO DE APELAÇÃO EM ANEXO EM PDF

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1015451-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

LUCAS PINHEIRO CIRIACO (REQUERENTE)

CAIO MELLI ARISI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA CHAGAS DE MENEZES OLIVEIRA (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 : 

1015451-44.2020.8.11.0041. REQUERENTE: ELIESER DA SILVA LEITE, 

CAIO MELLI ARISI, LUCAS PINHEIRO CIRIACO REQUERIDO: ANDREA 

CHAGAS DE MENEZES OLIVEIRA Vistos. Apense-se este incidente de 

habilitação de crédito aos autos da ação de inventário, indentificada no 

preâmbulo da petição inicial. Após, intimem-se a inventariante e os 

herdeiros para que dela se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observando-se o disposto no art. 642 ao art. 646 do Código de Processo 

Civil. Havendo interesse de incapazes, dê-se vista ao Ministério Público. 

Defiro a gratuidade processual postulada pela habilitante, com a ressalva 

de que poderá revogada, caso seja constatado no curso de tramitação 

deste incidente processual, que possui condições de arcar com as 

despesas processuais. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de abril de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1009370-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO BRASIL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO UBERTI OAB - SP128162 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL KARA JOSE NETO (INVENTARIANTE)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1009370-79.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO 

BRASIL INVENTARIANTE: GABRIEL KARA JOSE NETO Vistos. Intime-se o 

subscritor da exordial, para emendá-la, acostando aos autos o 

comprovante de recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1008760-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO COSTA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FIGUEREDO GOMES OAB - MT25715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEMENTE FERREIRA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1008760-14.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCELO COSTA BISPO REQUERIDO: CLEMENTE 

FERREIRA DA COSTA Vistos. Defiro a gratuidade processual nos termos 

do art. 98 e 99 do Código de Processo Civil. Intime-se o inventariante e os 

herdeiros para manifestarem-se, nos termos do art. 623, do Código de 
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Processo Civil. Apense-se este incidente ao Processo nº 

1043697-21.2018.8.11.0041. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de abril 

de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1021607-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. E. O. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PALOMA ESTULANO OLIVEIRA DE SOUZA OAB - 035.012.941-07 

(REPRESENTANTE)

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. H. P. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Petição em PDF.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012616-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCIO JULIO BENTO JUNIOR OAB - MT15302-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. D. R. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO ROBERTO TEIXEIRA OAB - MT10892-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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1012616-54.2018.8.11.0041. AUTOR(A): GEDEON BRAZ FERREIRA REU: 

VANIA ARRUDA DOS REIS Vistos. Justiça gratuita deferida no id. 

14018363. Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União 

Estável c/c Partilha de Bens proposta por Gedeon Braz Ferreira em face 

de Vania Arruda dos Reis. A inicial está acostada no id. 13137131. A 

requerida apresentou contestação no id. 16115170, devidamente 

impugnada no id. 16496939. 1. Preliminar - gratuidade da justiça. Conforme 

prevê o art. 98, caput, do CPC, a pessoa natural com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, sendo que 

alegação de insuficiência por ela deduzida tem presunção de veracidade, 

de acordo com o art. 99, § 3º, do CPC, de modo que o juiz somente poderá 

indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. No caso em 

exame, o requerente alegou que a condição social em que está inserido, 

se enquadra no valor de referência, assim considerado em 05 (cinco) 

salários mínimos, valor que se tem adotado como critério objetivo para a 

concessão do benefício. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE COMPROVADA. CASO 

CONCRETO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. O art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal estabelece que a assistência judiciária é um direito 

fundamental e que serão beneficiados aqueles que comprovem a 

insuficiência de recursos. A lei processual civil, por seu turno, não exige 

um estado de penúria ou de miséria absoluta para ser deferido o benefício 

da justiça gratuita, conforme disciplina do artigo 98 do Código de Processo 

Civil. 2. Hipótese em que o agravante, cujos rendimentos mensais são 

inferiores a cinco salários mínimos, não possui condições de arcar com as 

custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, fazendo jus ao 

benefício vindicado. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO 

MONOCRÁTICA.(Agravo de Instrumento, Nº 70082219841, Décima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, 

Julgado em: 14-01-2020) Ainda, a requerida não comprovou nos autos os 

rendimentos do autor, motivo pelo qual não há elementos para garantir que 

o autor não faz jus ao benefício. Ante o exposto, mantenho a 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA deferida ao autor. 2. Preliminar – valor da 

causa. Nas ações em que se buscam a partilha de bens, estes devem 

integrar o valor da causa. Importa esclarecer que no caso das ações de 

partilha de bens, o valor da causa está regulamento no art. 292, VI, do 

CPC, e aqui, será a quantia correspondente à soma de todos os bens. 

Conclui-se, portanto, que o valor atribuído à causa está correto, até 

porque a questão de propriedade dos bens e se será objeto de partilha se 

confunde com o mérito. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. INDICAÇÃO DE 

DIVERSOS BENS. VALOR CERTO E DETERMINADO. Na cumulação de 

pedidos, o valor da causa deve corresponder à soma de ambos os 

pedidos (art. 292, VI, do CPC). Impositivo que, na ação cautelar de arresto 

na qual indicados vários bens para a incidência da medida, o valor da 

causa corresponda à soma do valor dos bens. Mantida a decisão singular. 

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, em decisão monocrática.”(Agravo 

de Instrumento, Nº 70079094629, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 23-01-2019) 

Sendo assim, afasto a preliminar arguida de impugnação ao valor da 

causa. Considerando que as partes estão representadas e que não existe 

qualquer preliminar a ser analisada, bem como, não vislumbrando qualquer 

nulidade ou irregularidade a ser sanada, DOU O FEITO POR SANEADO. 

Ressalvada apenas que a parte ré deverá comprovar o seu estado civil, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Nos termos do artigo 357, II, do Novo Código 

de Processo Civil, conveniente se faz, para o deslinde das questões 

apostas nos autos, com o início da fase instrutória, o depoimento pessoal 

das partes e/ou a oitiva de testemunhas, sem descurar-se de outo meio de 

prova que se mostre razoável. Designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 10 de setembro de 2020, às 13h30min. 

As partes deverão comparecer para prestar depoimento, acompanhadas 

de suas testemunhas. Sem prejuízo, informo as partes que com relação à 

partilha de bens, não sendo comprovada a propriedade dos bens, a 

partilha ficará restrita apenas ao campo obrigacional. O rol de 

testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos de artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil. Cada parte deverá 

comparecer com seu Advogado e suas testemunhas. Cabe ao advogado 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do 

local da audiência designada (CPC, art. 455). Intimem-se. Cumpra-se. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060107-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONY ROSANE DE CERQUEIRA PEDROSO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYS FERREIRA RANDO OAB - MT25127/O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ARAUJO FREIRE FILHO OAB - MT3477-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZULMA DE ARRUDA CASTRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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 : 

1060107-23.2019.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SIMONY 

ROSANE DE CERQUEIRA PEDROSO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

ZULMA DE ARRUDA CASTRO Vistos. Trata-se de Ação de Ressarcimento 

de Valores Recebidos “Post Mortem” de Segurado c/c Perdas e Danos 

Morais e Materiais proposta por Simony Rosane de Cerqueira Pedroso em 

face de Zulma de Arruda Castro. Ao analisar a exordial, verifico que a 

requerente busca a “partilha” de valores recebidos de uma Ação 

Previdenciária do Sr. Franklin Manoel de Arruda Castro. Designo audiência 

de conciliação, para o dia 04 de junho de 2020, às 17h00min. A parte 

autora deverá comprovar seu estado civil, com certidão de casamento ou 

nascimento, atualizada. Se não houver acordo, a requerida terá, a partir 

daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar, por intermédio 

de advogado, sob pena de revelia. Cientifique-se o Ministério Público. 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Sergio Valério Juiz de 

Direito

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

Processo Número: 1007641-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

PAULIANE DE ALMEIDA MENDES OAB - 035.481.161-40 
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(REPRESENTANTE)

AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO OAB - MT25008/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. B. V. (REU)

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 : 

1007641-18.2020.8.11.0041. REPRESENTANTE: PAULIANE DE ALMEIDA 

MENDES REU: VICTOR FAZANO BARBOSA VALVERDE Vistos. Defiro o 

pedido de gratuidade processual, nos termos dos arts. 98 e 99, § 2º, do 

Código de Processo Civil. Cuida-se de Ação de Alimentos proposta por 

Marya Eduarda Almeida Barbosa e Estefhany Karoline Almeida Barbosa 

representadas por sua genitora Pauliane de Almeida Mendes Valverde em 

face de Victor Fazano Barbosa Valverde. Considerando a relação de 

parentesco entre as infantes e o requerido, conforme atestam as 

certidões de nascimento, defiro os alimentos provisórios as filhas Marya 

Eduarda Almeida Barbosa e Estefhany Karoline Almeida Barbosa, que 

arbitro, por ora, em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, incidindo 

inclusive sobre férias e 13º salário, quando houver. O valor dos alimentos 

deverá ser depositado, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária 

a ser indicada pela parte autora no prazo de 10 (dez) dias, ou mediante 

recibo. O trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade será 

aferido em momento oportuno, após exaurimento da cognição. Designo 

audiência de conciliação para o dia 12 de agosto de 2020, às 14h30min. 

Se não houver acordo, o requerido terá, a partir daquela data, o prazo de 

15 (quinze) dias para contestar, por intermédio de advogado, sob pena de 

revelia. Indefiro o requerimento de expedição de ofício para abertura de 

conta, tendo em vista ser uma incumbência da própria parte, ato que 

inclusive prescinde da interveniência do Judiciário. Logo que a parte 

informar o número da conta, expeça-se ofício para desconto em folha de 

pagamento. Sirva cópia da presente como mandado. Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de 

Direito

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

Processo Número: 1009313-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. G. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. D. S. (REU)

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 : 

1009313-61.2020.8.11.0041. AUTOR(A): CLEIDIANE GOMES DE MORAES 

REU: GENIVALDO ALVES DA SILVA Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

processual, nos termos dos arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável 

c/c Guarda e Alimentos proposta por Cleidiane Gomes de Moraes em face 

de Genivaldo Alves da Silva. Considerando a relação de parentesco entre 

os infantes e o requerido, conforme atestam as certidões de nascimento, 

defiro os alimentos provisórios aos filhos Maycon Douglas Moraes Silva e 

Marllon Davi Moraes Silva, que arbitro, por ora, em 2/3 (dois terços) do 

salário mínimo, incidindo inclusive, sobre férias e 13º salário, quando 

houver. O valor dos alimentos deverá ser depositado, até o dia dez (10) 

de cada mês, na conta bancária a ser indicada pela parte autora no prazo 

de 5 (cinco) dias, ou mediante recibo. O binômio necessidade/possibilidade 

será aferido em momento oportuno, após exaurimento da cognição. 

Designo audiência de conciliação para o dia 12 de agosto de 2020, às 

15h00min, oportunidade em que as partes deverão apresentar prova de 

seu estado civil, ou seja, certidão de nascimento ou de casamento, 

atualizada. Se não houver acordo, a parte requerida terá, a partir daquela 

data, o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer resposta à ação, por 

intermédio de advogado, sob pena de revelia. Sirva cópia da presente 

como mandado. Dê-se ciência ao Ministério Público. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

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

Processo Número: 1037560-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ LEITE MARTINS JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE APARECIDA BRINQUEDO BENITES OAB - MT23227/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Thayla Nathyla Oliveira (REU)

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 : 

1037560-86.2019.8.11.0041. AUTOR(A): LUIZ LEITE MARTINS JUNIOR 

REU: THAYLA NATHYLA OLIVEIRA Vistos. Acolho a emenda de id. 

28719529. Cuida-se de Ação Revisional de Alimentos, proposta por Luiz 

Leite Martins Junior em face de Lunna Cássia de Oliveira Martins 

representada por sua genitora Thayla Nathyla de Oliveira. Em linhas 

gerais, pretende o requerente revisar os alimentos que foram arbitrados 

no processo nº 30808-28.2013.811.0041, que estabeleceu a obrigação na 

importância de 17% (dezessete por cento) dos rendimentos do requerido, 

pugnando no presente feito a majoração para 20% (vinte por cento) do 

salário mínimo. É o necessário à análise e decisão. O art. 1.699 do Código 

Civil Brasileiro autoriza a revisão dos alimentos quando advier situação 

que altere as condições econômicas, tanto do alimentante, como de seus 

beneficiários. Neste caso, a questão necessita ser mais bem aclarada 

para a análise do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade 

(art. 1.694, § 1º e art. 1.703, do Código Civil), bem como alteração da 

situação financeira das partes, conforme previsto no art. 1.699, também 

do Código Civil. Nota-se que a parte autora não instruiu a inicial com 

elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

ainda risco ao resultado útil do processo, conforme aduz o art. 300 do 

Código de Processo Civil. Nesse sentido: “ALIMENTOS.REVISÃODE 

ALIMENTOS. TELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. 

REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. O deferimento de pedido de 

tutela provisória de urgência exige o preenchimento dos requisitos postos 

no art. 300, caput, do CPC, que são a existência de elementos que 

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

resultado útil do processo. Cuidando-se de ação revisional de alimentos, 

para que fique configurada a probabilidade do direito, incumbe à parte 

autora trazer aos autos prova inequívoca da alteração no equilíbrio do 

binômio necessidade-possibilidade desde a data em que foi fixada a verba 

alimentar, nos termos do art. 1.699 do CCB. Não havendo mínima 

comprovação da redução da capacidade financeira do prestador ou da 

diminuição das necessidades da beneficiária desde que estipulado o 

encargo alimentar, é de rigor o indeferimento da tutela de urgência. 

NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 

70081439085, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 07-08-2019).” Dessa forma, na 

ausência de elementos seguros para aferição do acima disposto, indefiro 

a antecipação dos efeitos da tutela. Designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 12 de agosto de 2020, às 17h30min. Se não houver 

acordo, o requerido terá, a partir desta data, o prazo de 15 (quinze) dias 

para contestar, por intermédio de advogado, sob pena de revelia. 

Cientifique-se o Ministério Público. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Sergio 

Valério Juiz de Direito

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

Processo Número: 1016840-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTYANO CASSIO GONCALVES DE VASCONCELOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA OAB - MT17018-O 

(ADVOGADO(A))

Yuri Robson Nadaf Borges OAB - MT15046/O (ADVOGADO(A))

ISABELLY DE SOUZA MORAES COSTA OAB - MT25378/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cristiano Cássio Moraes de Vasconcelos (REU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO
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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 : 

1016840-64.2020.8.11.0041. AUTOR: CRISTYANO CASSIO GONCALVES 

DE VASCONCELOS REU: CRISTIANO CÁSSIO MORAES DE 

VASCONCELOS Vistos. Defiro o pedido de gratuidade processual, nos 

termos dos artigos 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Cuida-se de 

Ação de Exoneração de Alimentos, aforada por Cristyano Cássio 

Gonçalvez de Vasconcelos, em face de Cristiano Cassio Moraes de 

Vasconcelos. Designo audiência de conciliação para o dia 09 de julho de 

2020, às 14h00min. Se não houver acordo, as requeridas terão, a partir 

daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para contestarem, por 

intermédio de advogado, sob pena de revelia. Quanto ao pedido de tutela 

antecipada para a exoneração dos alimentos, nota-se que o autor não 

instruiu a inicial com elementos que evidenciam a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou ainda risco ao resultado útil do processo, conforme 

aduz o art. 300 do Código de Processo Civil. Dessa forma, na ausência de 

elementos seguros para aferição do acima disposto, indefiro a 

antecipação dos efeitos da tutela. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. INDEFERIDA A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FILHA MAIOR. O alcance da maioridade, por si 

só, não é suficiente para exonerar o alimentante da pensão, devendo se 

aguardar a instrução do feito, a fim de verificar se o filho não necessita 

mais do auxílio material paterno. RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de 

Instrumento, Nº 70082417353, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 08-08-2019).” 

Advirta-se o autor que a pensão alimentícia é devida, até ulterior decisão 

judicial em contrário, não podendo, assim, ao seu alvitre, suspender os 

pagamentos. Sirva cópia da presente como mandado. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006792-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA CRISTINA FERRARI MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR ROSA GOMES OAB - MT11390-O (ADVOGADO(A))

RODOLFO AMORIM MOLINA OAB - MT21636/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUILSON BENTO MAIA (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 : 

1006792-46.2020.8.11.0041. REQUERENTE: TANIA CRISTINA FERRARI 

MAIA REQUERIDO: JUILSON BENTO MAIA Vistos. Considerando a Portaria 

Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, bem como por carecer de tempo 

hábil para o cumprimento, redesigno a audiência de conciliação, para o dia 

06 de agosto de 2020, às 16h00min. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio 

Valério Juiz de Direito

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

Processo Número: 1022526-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNER LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO AMORIM MOLINA OAB - MT21636/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME GABRIEL DE OLIVEIRA SOARES (REU)

MARCELHA REGINA DA SILVA OLIVEIRA (REU)

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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1022526-42.2017.8.11.0041. AUTOR(A): AGNER LUIZ PEREIRA DE 

OLIVEIRA SOARES REU: MARCELHA REGINA DA SILVA OLIVEIRA, 

GUILHERME GABRIEL DE OLIVEIRA SOARES Vistos. Justiça gratuita 

deferida no id. 9289179. Trata-se de Ação Revisional de Alimentos 

proposta por Agner Luiz Pereira de Oliveira Soares em face de Guilherme 

Gabriel de Oliveira Soares representado por sua genitora Marcelha Regina 

da Silva Oliveira. A inicial está acostada no id. 9094835. A requerida 

apresentou contestação no id. 10461079, devidamente impugnado no id. 

11670915. As partes possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu 

respectivo pólo processual e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a postular em Juízo. Não há preliminares 

suscitadas, nem irregularidades a sanar. Nos termos do artigo 357, II, do 

Novo Código de Processo Civil, conveniente se faz, para o deslinde das 

questões apostas nos autos, com o início da fase instrutória, o depoimento 

pessoal das partes e/ou a oitiva de testemunhas, sem descurar-se de 

outo meio de prova que se mostre razoável. Designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 08 de setembro de 2020, às 

15h30min. As partes deverão comparecer para prestar depoimento, 

acompanhadas de suas testemunhas. O rol de testemunhas deverá ser 

apresentado no prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 357, § 4º, do 

Código de Processo Civil. Cada parte deverá comparecer com seu 

Advogado e suas testemunhas. Cabe ao advogado informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do local da audiência 

designada (CPC, art. 455). A defensoria pública, a parte por ela assistida e 

as testemunhas, deverão ser intimadas pessoalmente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

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

Processo Número: 1003005-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12159/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONÇALO VICENTE DE SIQUEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - SP82185-A (ADVOGADO(A))

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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003005-77.2018.8.11.0041. AUTOR(A): G. M. S. S. REU: GONÇALO 

VICENTE DE SIQUEIRA Vistos. Justiça gratuita deferida no id. 12200929. 

Trata-se de Ação de Alimentos proposta por Gabriel Micaio Souza Siqueira 

representado por Elinéia de Souza Radi em face de Gonçalo Vicente de 

Siqueira. A inicial está acostada no id. 11713223. A requerida apresentou 

contestação no id. 13725365, devidamente impugnado no id. 14023599. 

As partes possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu respectivo 

pólo processual e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a postular em Juízo. Não há preliminares suscitadas, nem 

irregularidades a sanar. Nos termos do artigo 357, II, do Novo Código de 

Processo Civil, conveniente se faz, para o deslinde das questões apostas 

nos autos, com o início da fase instrutória, o depoimento pessoal das 

partes e/ou a oitiva de testemunhas, sem descurar-se de outo meio de 

prova que se mostre razoável. Designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 01 de setembro de 2020, às 16h30min. 

As partes deverão comparecer para prestar depoimento, acompanhadas 

de suas testemunhas. O rol de testemunhas deverá ser apresentado no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 357, § 4º, do Código de 

Processo Civil. Cada parte deverá comparecer com seu Advogado e suas 

testemunhas. Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada, do dia, da hora e do local da audiência designada (CPC, art. 455). 

Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

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

Processo Número: 1003972-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONY GUILHERME SANTOS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES OAB - MT7474-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUTH SOARES BOABAIDE (REU)

Outros Interessados:

ministerio publico da comarca de cuiaba-mt (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):
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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 : 

1003972-54.2020.8.11.0041. AUTOR: JHONY GUILHERME SANTOS 

FERREIRA REU: RUTH SOARES BOABAIDE Vistos. Defiro o pedido de 

gratuidade processual, nos termos dos arts. 98 e 99, § 2º, do Código de 

Processo Civil. O pai oferta alimentos ao filho e pede a regulamentação da 

guarda. Na qualificação inicial apontou a criança no polo ativo, pelo pai 

representada, e a genitora no polo passivo. Contudo, ao que se observa 

do processo, a guarda de fato está com a mãe; daí, o beneficiário dos 

alimentos deveria, em rigor, integrar o polo passivo, representado por sua 

genitora. Pelo que consta da inicial, entretanto, o pai convive normalmente 

com o filho, como se guarda compartilha já existisse, e paga pensão 

habitualmente. Entretanto, pretende regulamentar a situação. Como é 

dever do juízo entregar a prestação jurisdicional, por ora, aceita-se a 

oferta de alimentos provisoriamente, ou seja, 20% (vinte por cento) sobre 

os rendimentos líquidos, mais a metade das despesas que nomeou em sua 

inicial. Compreende-se como rendimentos líquidos, o total da remuneração, 

inclusive férias e décimo terceiro salário, menos os descontos a título de 

previdência social pública e imposto de renda retido na fonte. A mãe 

deverá indicar número de conta bancária para que sejam efetuados os 

descontos em folha e os respectivos depósitos. Informado, expeça-se 

imediatamente o oficio. Enquanto não informar, o pai deverá pagar 

diretamente, como alega estar fazendo. O valor da pensão poderá ser 

revisto a qualquer tempo, à luz de fatos ou novos que justifiquem a 

alteração. Designo audiência de conciliação para o dia 04 de junho de 

2020, às 16h30min. Se não houver acordo, o requerido terá, a partir 

daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar, por intermédio 

de advogado, sob pena de revelia. Expeça-se ofício para desconto em 

folha de pagamento. Sirva cópia da presente como mandado. Dê-se 

ciência ao Ministério Público. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003891-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENI MACEDO RODRIGUES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILTON DAS DORES AZEVEDO (DE CUJUS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1003891-08.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: LAURENI MACEDO RODRIGUES DE MIRANDA DE CUJUS: 

JAILTON DAS DORES AZEVEDO Vistos. Cuida-se de ação de inventário 

proposta por Laureni Macedo Rodrigues de Miranda em razão do 

falecimento de Jailton das Dores Azevedo, em que declara, em suma, que 

ele deixou 03 (três) filhos e não possui bens a serem partilhados, apenas 

crédito decorrente de saldos bancários, PIS/FGTS e sua rescisão 

contratual junto à Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana. Entretanto, as 

referidas verbas podem ser levantadas através de simples alvará, 

independentemente de inventário ou arrolamento, consoante o disposto no 

art. 666 do Código de Processo Civil e na Lei n. 6858/1980: “Art. 1º - Os 

valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das 

contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo 

de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento.” Diante do exposto, determino que seja emendada a petição 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, adequando-se a ação e o pedido ao 

disposto no art. 666 do Código de Processo Civil e art. 1º da Lei n. 

6858/1980, bem como, para que seja colacionado aos autos a sentença 

que reconheceu a alegada união estável. No mesmo prazo deverá também 

esclarecer a razão pela qual os filhos não estão participando do 

processo, e, se for o caso, poderá a inicial ser emendada para incluí-los, 

juntando os devidos documentos, bem como as procuraões. Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se e renove-se a conclusão para 

indeferimento da inicial e extinção do processo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 25 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1017675-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA JOANIL PROVENZANO DE CERQUEIRA CINTRA 

(INVENTARIANTE)

ANTONIO JOSE CINTRA FILHO (INVENTARIANTE)

EDIMAR TAQUES (INVENTARIANTE)

EDUARDO GERONIMO DE ALMEIDA CINTRA (INVENTARIANTE)

MARY SELMA DE ALMEIDA CINTRA RONDON (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rosane Costa Itacaramby OAB - MT8755-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA DE ALMEIDA CINTRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1017675-52.2020.8.11.0041. 

INVENTARIANTE: MARY SELMA DE ALMEIDA CINTRA RONDON, ANTONIO 

JOSE CINTRA FILHO, EDIMAR TAQUES, EDUARDO GERONIMO DE 

ALMEIDA CINTRA, CLAUDIA JOANIL PROVENZANO DE CERQUEIRA 

CINTRA INVENTARIADO: EVA DE ALMEIDA CINTRA Vistos. Intime-se a 

ilustre subscritora da exordial, para que colacione aos autos os 

instrumentos procuratórios dos requerentes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento. Se houver consenso entre todos os 

envolvidos na sucessão, poderá ser feito mediante arrolamento sumário, 

procedimento mais célere, desde que já venha com a partilha amigável 

assinada e todos os documentos, tais como comprovantes da existência 

dos bens, certidões negativas fiscais (municipal, estadual e federal) e 

certidão negativa de testamento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de 

abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1017047-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOMAZ BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DOMINGAS DA SILVA (INVENTARIADO)

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 : 

1017047-34.2018.8.11.0041. REQUERENTE: TOMAZ BISPO DA SILVA 

INVENTARIADO: MARIA DOMINGAS DA SILVA Vistos. Tendo em vista que 

as primeiras declarações acostadas aos autos – id. 19316632, não 

preenchem a forma prescrita no art. 620, do Código de Processo Civil. 

INTIME-SE o inventariante, para que, no prazo improrrogável de 20 (vinte) 

dias, preste as primeiras declarações conforme dispõe o artigo 

supracitado. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de abril de 2020. Sergio 

Valério Juiz de Direito

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

Processo Número: 1013913-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMELINA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA PERES GIROLDO OAB - MT16891-O (ADVOGADO(A))

EMILIA PERES GIROLDO OAB - MT9929-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo: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 : 

1013913-28.2020.8.11.0041. REQUERENTE: HERMELINA OLIVEIRA DOS 

SANTOS Vistos. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos 

artigos 98 e 99, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Cuida-se de 

Ação de Autorização Judicial proposta por Hermelina Oliveira dos Santos, 

para fins de sacar perante o Banco do Brasil os valores depositados na 
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conta vinculada em nome do falecido Delson dos Santos. Ao analisar a 

exordial, verifiquei o documento denominado renúncia, firmado pelos filhos 

do de cujus, não estão revestidos da formalidade legal, visto que somente 

pode ocorrer mediante escritura pública ou por termo nos autos do 

processo. Além disso, a renúncia em favor de alguém não existe. Para 

direcionar a alguém, primeiro é preciso aceitar, e ninguém direciona a 

alguém, algo que não possui. Se assim o fizer, já não se trata de renúncia, 

mas sim de cessão de direitos, e esta, nos termos do art. 1.793 do Código 

Civil, somente pode ocorrer por escritura pública. Os renunciantes 

deverão portanto, comparecer à Secretaria desta Vara para firmar o termo 

de renúncia, em obediência à forma legal. Entretanto, advirto que, se todos 

os herdeiros da mesma classe renunciarem, deverão ser chamados os da 

classe seguinte (Código Civil, art. 1.810). E a classe seguinte são os filhos 

dos renunciantes. Caso não convenha aos envolvidos, a renúncia, a inicial 

poderá ser aditada, com a inclusão dos filhos também como requerentes. 

Isso não ocorrendo, a expedição do alvará se limitará à meação da 

requerente. Sem prejuízo, determino que seja oficiado ao Banco do Brasil, 

solicitando informações sobre a existência de saldo, sejam em aplicações 

financeiras ou em conta corrente, em nome do de cujus. Com o 

cumprimento, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1010288-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. D. S. (TESTEMUNHA)

A. L. F. D. S. (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULCIMAR ZUCHI OAB - RS70078-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. E. (TESTEMUNHA)

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 : 

1010288-83.2020.8.11.0041. Vistos. Colha-se o parecer do Ministério 

Público. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028941-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHA RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES BRAGA OAB - MT16438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOMAR RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THALITA ALVES DA COSTA OAB - MT0021643A-O (ADVOGADO(A))

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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1028941-41.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: MARTHA RODRIGUES DA 

SILVA EXECUTADO: LEOMAR RODRIGUES DA SILVA Vistos. 

Considerando que o devedor apresentou justificativa, alegando que 

efetuou alguns pagamentos, e intimada a se manifestar, a parte credora 

atualizou a planilha de débito, com o devido desconto dos valores pagos 

(id 22682246), determino a intimação do executado para que, no prazo de 

03 (três) dias, efetue o pagamento do valor faltante ou comprove que o 

fez, sob pena de prisão. Valor faltante deve ser compreendido como 

aquele que consta na planilha de id 22682246, mais as prestações 

posteriores que eventualmente estiverem vencidas. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1035500-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BEATRIZ DE LARA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID WENER FARINELLI SERILO OAB - MT19592-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DE LARA SIQUEIRA (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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1035500-14.2017.8.11.0041. REQUERENTE: CRISTIANE BEATRIZ DE LARA 

SIQUEIRA REQUERIDO: MARIA AUXILIADORA DE LARA SIQUEIRA Vistos. 

Remetam-se os autos à nobre Defensoria Pública que, ora nomeio como 

curadora especial da beneficiária, conforme disciplina o art. 72 do CPC. 

Cumpra-se.

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

Processo Número: 1010629-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Y. W. D. L. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA INACIA DE LIMA E SILVA OAB - 688.828.741-68 

(REPRESENTANTE)

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. L. (REU)

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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1010629-46.2019.8.11.0041. AUTOR(A): Y. W. D. L. L. REPRESENTANTE: 

JANAINA INACIA DE LIMA E SILVA REU: MARCOS ROBERTO LOHMANN 

Vistos. Considerando a manifestação de id. 21154865, intime-se a parte 

autora para no prazo de 10 (dez) dias, informar novo endereço do 

requerido. Após, conclusos. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1019018-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. V. C. D. C. (REQUERENTE)

ILSO DE CASTILHO (REQUERENTE)

ANDRE VINICIUS VENEGA CONCEICAO DE CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA LUCIANE VENEGA DA CONCEICAO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1019018-88.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ILSO DE CASTILHO, H. A. V. C. D. C., ANDRE VINICIUS 

VENEGA CONCEICAO DE CASTILHO INVENTARIADO: SELMA LUCIANE 

VENEGA DA CONCEICAO Vistos. Em consonância com o parecer 

constante do id. 12303186, determino que: a) Intime-se o inventariante, 

para que traga aos autos a certidão negativa expedida pela Fazenda 

Pública Municipal e Estadual em nome da falecida, bem como para prestar 

os esclarecimentos a respeito do eventual aluguel recebido do imóvel 

deixado pela de cujus. Em sendo positivo, o valor do aluguel deverá ser 

depositado na conta judicial vinculada aos autos; b) Proceda-se a 

pesquisa junto aos sistemas BACENJUD e RENAJUD, para verificação de 

eventuais ativos financeiros e veículos, em nome de Selma Luciane 

Venega da Conceição, CPF nº 034.741.275-00. Outrossim, nos termos do 

art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil, nomeio como curador 

especial ao requerente Heitor Antônio Venega Conceição de Castilho, a 

nobre defensora pública que patrocina o interesse da parte demandada, 

que deverá ser intimada pessoalmente deste encargo. Sem prejuízo das 

determinações acima, intime-se o herdeiro André Vinícius Venega 

Conceição de Castilho por meio de seu advogado, para que regularize a 
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sua representação processual, tendo em vista que o mesmo atingiu a 

maioridade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de abril de 2020. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 0029240-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA FANINI DOURADINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FIDELCINO FERREIRA DOURADINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos. Diante da sentença de id. 

25308978, remeto os autos ao cartório para as providências necessárias. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007394-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN JUNIOR COSTA NUNES (AUTOR(A))

MARCUS VINICIUS COSTA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

Soraya Maranhão Bagio OAB - MT8079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA SOBRAL TEIXEIRA (REU)

ROBERTA SOBRAL TEIXEIRA (REU)

MARTHA SOBRAL TEIXEIRA (REU)

ALESSANDRA SOBRAL TEIXEIRA (REU)

SYLVIO TEIXEIRA (REU)

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 : 

1007394-71.2019.8.11.0041. AUTOR(A): WILLIAN JUNIOR COSTA NUNES, 

MARCUS VINICIUS COSTA DUARTE REU: SYLVIO TEIXEIRA, CARLA 

SOBRAL TEIXEIRA, ROBERTA SOBRAL TEIXEIRA, ALESSANDRA SOBRAL 

TEIXEIRA, MARTHA SOBRAL TEIXEIRA 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 Declaração e Reconhecimento 

Voluntário de Paternidade Socioafetiva “Post Mortem” proposta por Willian 

Junior Costa Nunes e Marcus Vinicius Costa Duarte em face dos herdeiros 

Carla Sobral Teixeira, Roberta Sobral Teixeira, Alessandra Sobral Teixeira 

e Marta Sobral Teixeira. Considerando que as requeridas residem em outro 

Estado, deixo por ora, de designar audiência de conciliação. Citem-se as 

requeridas, para contestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, por 

intermédio de advogado, sob pena de revelia. Expeça-se Carta Precatória. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 0006776-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA ASCHAR BUFULIN SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT7287-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGER MANOEL DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT17982-O (ADVOGADO(A))

KARLA PALOMA BUSATO OAB - MT11775-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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0006776-51.2016.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA ANGELICA ASCHAR 

BUFULIN SILVA REQUERIDO: ROGER MANOEL DA SILVA Vistos. Constato 

que aportou aos autos informação da Caixa Econômica Federal (id 

25452906), na qual consta que o contrato de financiamento habitacional 

teria sido liquidado. Ora, essa informação não condiz com as que se tem 

até então, sendo justamente esse um dos pontos de controvérsia nos 

autos, a partilha de bens. Assim, determino a intimação das partes para 

que se manifestem sobre a resposta da Caixa Econômica Federal (id 

25452906) e também sobre a resposta do Itaú (id 25452907), no prazo 

legal. Intimem-se. Cumpra-se Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1011791-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE SABOIA BICUDO (REQUERENTE)

IZABEL CRISTINA BICUDO (REQUERENTE)

ROSICOELLI BICUDO MENDES SILVA (REQUERENTE)

RACHEL BICUDO VILELA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI SOARES DE MIRANDA OAB - MT15123-O (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MANOEL BICUDO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1011791-47.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: RACHEL BICUDO VILELA DE FREITAS, ROBERTO DE 

SABOIA BICUDO, ROSICOELLI BICUDO MENDES SILVA, IZABEL CRISTINA 

BICUDO INVENTARIADO: ANTONIO MANOEL BICUDO Vistos. Trata-se de 

Ação de Inventário ajuizada por Rachel de Saboia Bicudo, em razão do 

falecimento de Antônio Manoel Bicudo. Compulsando-se os autos, 

verifica-se que a presente demanda foi proposta na data de 17.04.2017, e 

que ao receber a inicial (id. 7942729) este juízo determinou que junto com 

as primeiras declarações fossem apresentados os seguintes documentos: 

a) certidões atualizadas de inteiro teor das matrículas dos imóveis; b) 

certidões negativas de débitos fiscais expedidas pela Prefeitura Municipal 

(onde estiverem localizados os bens e do último domicílio dos 

inventariados), Estadual (SEFAZ e PGE) e da Receita Federal; c) certidão 

de inexistência de testamento, expedida pela ANOREG-MT. O douto 

advogado peticionou nos autos requerendo a substituição da inventariante 

nomeada por este juízo – id. 9479330, sendo o pedido deferido na decisão 

acostada ao id. 13319906, bem como determinado mais uma vez a 

apresentação das primeiras. Termo de compromisso assinado no id. 

13878065. Em id. 14320991, consta a certidão de decurso de prazo para 

que a inventariante se manifestasse nos autos. As primeiras declarações 

foram apresentadas junto ao id. 19414002. Já na petição aportada em id. 

24642479 foi requerido a retificação das primeiras declarações, 

solicitando a exclusão da citação da Sra. Erotildes da Silva Galvão. É o 

necessário à análise e decisão. Inicialmente, faço constar que as 

primeiras declarações foram apresentadas fora do prazo estipulado por 

este juízo, o que foi certificado nos autos, bem como veio 

desacompanhada das certidões determinadas em decisão exarada no id. 

7942729. Cumpre ressaltar que conforme dispõe o art. 618, do Código de 

Processo Civil, incumbe ao inventariante cumprir com as determinações 

judiciais, tendo em vista ser o representante legal do espólio. Observa-se 

ainda, que a inicial não veio instruída com a certidão de casamento do de 

cujus e a procuração da herdeira Izabel Cristina Bicudo, uma vez que 

foram juntados aos autos apenas os seus documentos pessoais no id. 

6102754. Sendo assim, INTIME-SE a inventariante por meio de seu 

advogado, para que, traga aos autos todos os documentos determinados 

nos itens “a”, “b” e “c” da decisão inicial (id. 7942729), bem como a 

certidão de casamento do falecido e se for o caso a procuração da 

herdeira Izabel, sob pena de remoção. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

26 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

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

Processo Número: 1035222-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EMILIO DA MATTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT5776-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAIDEE FRANCISCA DA SILVA MATTA (REU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO
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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 : 

1035222-13.2017.8.11.0041. AUTOR(A): CARLOS EMILIO DA MATTA REU: 

HAIDEE FRANCISCA DA SILVA MATTA Vistos. Justiça gratuita deferida no 

id. 13014114. Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos proposta por 

Carlos Emilio da Matta em face de Haydêe Fracisca da Silva. A inicial está 

acostada no id. 10774007. O requerido apresentou contestação no id. 

15078811, devidamente impugnada no id. 17742499. As partes possuem 

legitimidade para figurar, cada uma, em seu respectivo pólo processual e 

estão devidamente representadas por profissionais habilitados a postular 

em Juízo. Não há preliminares suscitadas, nem irregularidades a sanar. 

Defiro a produção de provas orais, consistentes nos depoimentos 

pessoais das partes e oitiva de suas testemunhas. Designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 09 de setembro de 2020, às 

15h30min. As partes deverão comparecer para prestar depoimento, 

acompanhadas de suas testemunhas. O rol de testemunhas deverá ser 

apresentado no prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 357, § 4º, do 

Código de Processo Civil. Cada parte deverá comparecer com seu 

Advogado e suas testemunhas. Cabe ao advogado informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do local da audiência 

designada (CPC, art. 455). A defensoria pública, a parte por ela assistida e 

as testemunhas, deverão ser intimadas pessoalmente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025350-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO OAB - MT16316-E 

(ADVOGADO(A))

THAIS CARVALHO DA SILVA OAB - MT21326-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. C. R. (REU)

R. N. B. (REU)

P. B. D. S. B. (REU)

P. J. N. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

WILSON ALVES DE LIMA FILHO OAB - MT25519/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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1025350-71.2017.8.11.0041. AUTOR(A): ALTAMIR CARLOS RIZZO REU: 

PAULO JARDEL NERES BUENO, RAFHAEL NERES BUENO, PAULO 

BENEDITO DA SILVA BUENO, MARIA REGINA DE CARVALHO RIZZO 

Vistos. Justiça gratuita deferida no id. 9653864. Trata-se de Ação de 

Reconhecimento de União Estável ‘Post Mortem’ proposta por Altamir 

Carlos Rizzo em face de Eliana Neres Bueno. A inicial está acostada no id. 

9476625. Os requeridos apresentaram contestação nos ids. 20502107/ 

20502265, devidamente impugnados no id. 21251292. As partes possuem 

legitimidade para figurar, cada uma, em seu respectivo pólo processual e 

estão devidamente representadas por profissionais habilitados a postular 

em Juízo. Não há preliminares suscitadas, nem irregularidades a sanar. 

Defiro a produção de provas orais, consistentes em depoimentos 

pessoais das partes e de suas testemunhas. Designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 10 de setembro de 2020, às 

15h30min. As partes deverão comparecer para prestar depoimento, 

acompanhadas de suas testemunhas. O rol de testemunhas deverá ser 

apresentado no prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 357, § 4º, do 

Código de Processo Civil. Cada parte deverá comparecer com seu 

Advogado e suas testemunhas. Cabe ao advogado informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do local da audiência 

designada (CPC, art. 455). Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de 

Direito

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

Processo Número: 1005258-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON DA SILVA TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - MT13696-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL DE MELLO TAVARES (REU)

RODRIGO DE MELLO TAVARES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA RODRIGUES BRAGA OAB - MT16438-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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005258-04.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ELTON DA SILVA TAVARES 

REU: RAPHAEL DE MELLO TAVARES, RODRIGO DE MELLO TAVARES 

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 

Exoneração de Alimentos proposta por Elton da Silva Tavares em face de 

Raphael de Mello Tavares e Rodrigo de Mello Tavares. A inicial está 

acostada no id. 17851144. O requerido apresentou contestação no id. 

21057175, devidamente impugnado no id. 22005238. As partes possuem 

legitimidade para figurar, cada uma, em seu respectivo pólo processual e 

estão devidamente representadas por profissionais habilitados a postular 

em Juízo. Não há preliminares suscitadas, nem irregularidades a sanar. 

Defiro a produção de provas oras, consistentes em depoimentos pessoais 

das partes e de suas testemunhas. Designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 10 de setembro de 2020, às 16h30min. 

As partes deverão comparecer para prestar depoimento, acompanhadas 

de suas testemunhas. O rol de testemunhas deverá ser apresentado no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 357, § 4º, do Código de 

Processo Civil. Cada parte deverá comparecer com seu Advogado e suas 

testemunhas. Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada, do dia, da hora e do local da audiência designada (CPC, art. 455). 

Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

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

Processo Número: 1016663-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

GERSON TOME TREVISOL OAB - MT19424-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. A. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIA BATISTA DA SILVA OAB - MT19837/O (ADVOGADO(A))

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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1016663-08.2017.8.11.0041. AUTOR(A): JOAO CARLOS FELISBERTO 

REU: GABRIEL DE ANDRADE FELISBERTO Vistos. Justiça gratuita deferida 

no id. 9023083. Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos proposta 

por João Carlos Felisberto em face de Gabriel de Andrade Felisberto. A 

inicial está acostada no id. 7385439. O requerido apresentou contestação 

no id. 11621403, devidamente impugnado no id. 12795345. As partes 

possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu respectivo pólo 

processual e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a postular em Juízo. Não há preliminares suscitadas, nem 

irregularidades a sanar. Defiro a produção de provas orais, consistentes 

em depoimentos pessoais das partes e de suas testemunhas. Designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 15 de setembro 

de 2020, às 15h30min. As partes deverão comparecer para prestar 

depoimento, acompanhadas de suas testemunhas. O rol de testemunhas 

deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 

357, § 4º, do Código de Processo Civil. Cada parte deverá comparecer 

com seu Advogado e suas testemunhas. Cabe ao advogado informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do local da 

audiência designada (CPC, art. 455). Intimem-se. Cumpra-se. Sergio 

Valério Juiz de Direito

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

Processo Número: 1012894-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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J. V. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA OAB - MT18404-A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

G. P. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1012894-89.2017.8.11.0041. AUTOR(A): JOANIL VITURINA DA SILVA 

REU: GENIVAL PEREIRA FARIA Vistos. Justiça gratuita deferida no id. 

8793975. Trata-se de Ação de Alimentos c/c Guarda e Visitas proposta 

por Arthur Silva Faria representado por Joanil Viturina da Silva em face de 

Genival Pereira Faria. A inicial está acostada no id. 6695873. O requerido 

apresentou contestação no id. 10277670, que foi devidamente impugnada 

no id. 10762411. Diante da apresentação de contestação intempestiva – 

id. 29440986, declaro a REVELIA do requerido, nos termos do art. 344 do 

CPC, contudo, deixo de aplicar os efeitos decorrentes da mesma, por 

versar o litígio sobre direito indisponível, considerando-se relativa a 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, conforme previsão 

do art. 345, inciso II, do CPC. Ainda, considerando que as partes estão 

representadas e que não existe qualquer preliminar a ser analisada, bem 

como não vislumbrando qualquer nulidade ou irregularidade a ser sanada, 

DOU O FEITO POR SANEADO. Com efeito, diante dos fatos e documentos 

apresentados nos autos, fixo como ponto controvertido a fixação de 

quantum a título de pensão alimentícia e a fixação da guarda e do direito de 

visitas. Outrossim, não vislumbro a possibilidade de julgamento antecipado 

do mérito, ante a necessidade de produção de outras provas, nos termos 

do art. 355, inciso I, CPC. O rol de testemunhas deverá ser apresentado no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 357, § 4º, do Código de 

Processo Civil. Cada parte deverá comparecer com seu Advogado e suas 

testemunhas. Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada, do dia, da hora e do local da audiência designada (CPC, art. 455). 

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 15 de 

setembro de 2020, às 14h30min, conforme previsto no art. 357, inc. V, do 

CPC. As partes deverão comparecer para prestar depoimento, 

acompanhadas de suas testemunhas,. Ciência ao Ministério Público. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008239-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. F. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINETE DA SILVA AMORIM OAB - MT12451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. D. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR OAB - MT2906-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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1008239-40.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SANDRA FERREIRA MIRANDA 

REU: OSMARINA DORTE Vistos. Justiça gratuita deferida no id. 13726685. 

Trata-se de Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União 

Estável c/c Partilha de Bens e Alimentos proposta por Sandra Ferreira 

Miranda em face de Osmarina Dorte. A inicial está acostada no id. 

12464900. A requerida apresentou contestação no id. 15509992, 

devidamente impugnada no id. 15944450. As partes possuem legitimidade 

para figurar, cada uma, em seu respectivo pólo processual e estão 

devidamente representadas por profissionais habilitados a postular em 

Juízo. Não há preliminares suscitadas, nem irregularidades a sanar. Defiro 

a produção de provas orais, consistentes em depoimentos pessoais das 

partes e de suas testemunhas. Designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 15 de setembro de 2020, às 16h30min. 

As partes deverão comparecer para prestar depoimento, acompanhadas 

de suas testemunhas. O rol de testemunhas deverá ser apresentado no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 357, § 4º, do Código de 

Processo Civil. Cada parte deverá comparecer com seu Advogado e suas 

testemunhas. Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada, do dia, da hora e do local da audiência designada (CPC, art. 455). 

Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001948-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. A. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. L. A. (REQUERIDO)

K. L. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TARYNI MARCELLY MORENO DE ASSUNCAO TENUTA OAB - MT11993-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE MORENO SANCHES JUNIOR OAB - MT4759-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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001948-53.2020.8.11.0041. REQUERENTE: CIRINEU DE AGUIAR JUNIOR 

REQUERIDO: KHADIJE LETICIA LEVINSKI, J. L. L. A. Vistos. Considerando 

a Portaria Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre as 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, bem como por carecer de 

tempo hábil para o cumprimento, redesigno a audiência de conciliação, 

para o dia 13 de agosto de 2020, às 15h00min. Faça constar no mandado 

o endereço da requerida informado na petição constante do id. 29612938. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027867-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. X. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS CHAVES BRAZIL BARBOSA OAB - MT23827/O (ADVOGADO(A))

LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND OAB - MT12272/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS OAB - MT21852-O (ADVOGADO(A))

YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER OAB - MT22379-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Por oportunidade da defesa, a requerida sustentou que existe uma 

manobra entre o autor e sua filha Girlene, ao nomeá-la (Procuração 

Pública - id 24258307) como sua procuradora. Aduz que já tivera 

desentendimento com a filha do requerente, e que no caso, haveria a 

necessidade de o requerente ser posto sob curatela, já que considera 

duvidosa a manifestação de vontade do mesmo. No que diz respeito a 

essa questão, constato que a inicial veio acompanhada de uma 

declaração médica sobre a saúde do requerente, declaração essa em que 

o médico afirma a existência de "doença degenerativa cerebral e 

confusão mental". Assim, revela-se indispensável a remessa deste feito 

ao Ministério Público. É o que determino. Com o parecer, digam as partes, 

no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1010964-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. B. C. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON DOS SANTOS OAB - MT10153/O (ADVOGADO(A))

VAGNER DE LIMA BRASIL OAB - 016.544.351-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. N. C. (REQUERIDO)
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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 : 

1010964-31.2020.8.11.0041. REPRESENTANTE: VAGNER DE LIMA BRASIL 

REQUERENTE: T. B. C. B. REQUERIDO: ANNA CAROLINA NOGUEIRA 

CIRALLI Vistos. Trata-se de Ação de Guarda proposta por Vagner de Lima 

Brasil em face de Anna Carolina Nogueira Ciralli. É imperioso recomendar 

ao subscritor da petição inicial, que ao promover a juntada de documentos 

digitalizados observe o disposto no art. 14, § 1º, da Resolução n. 

185/2013/CNJ e da Resolução n. 3/2018 do Tribunal Pleno-TJMT, no 

sentido de zelar pela qualidade e legibilidade dos documentos, evitando a 

juntada de documentos ilegíveis ou que não reproduzem a integralidade do 

documento original, o que não foi observado, na digitalização dos 

documentos que acompanham a inicial, tornando impossível visualizar a 

integralidade dos documentos. Assim, determino a emenda da inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para que o autor junte aos autos documentos 

legíveis, para posterior análise do recebimento, sob pena de indeferimento 

da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

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

Processo Número: 1010879-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. R. V. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT23231/O-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. E. D. V. B. (REU)

 

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 : 

1010879-45.2020.8.11.0041. AUTOR(A): LUCIA MARIA REVELES VILLAS 

BOAS REU: LUIS EMIDIO DUARTE VILLAS BOAS Vistos. Verifico que não 

há pedido de gratuidade de Justiça, nem comprovante de pagamento das 

custas. Ademais, o pressuposto da ação de exoneração de alimentos é a 

existência dessa obrigação, entretanto, analisando o processo, 

verifica-se que a requerente deixou de juntar documento indispensável à 

propositura da presente ação (art. 320 do CPC), qual seja, cópia da 

sentença transitada em julgado que fixou os alimentos definitivos que se 

pretende exonerar. Saliento que é dever da própria parte diligenciar e 

acostar a cópia no presente feito. Desta forma, intime-se a autora, para 

emendar a inicial sanando as irregularidades, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do 

CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1055856-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIVANIA TAQUES RUFATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO COSTA MAURIZ (EXECUTADO)

 

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 : 

1055856-59.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: MIRIVANIA TAQUES RUFATO 

EXECUTADO: FABIANO COSTA MAURIZ REPRESENTANTE: EDER PEREIRA 

DE ASSIS Vistos. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por 

Christian Taques Mauriz, representado por Mirivania Taques Rufato em 

face de Fabiano Costa Mauriz. Compulsando os autos, verifico que a inicial 

não está acompanhada da certidão de nascimento do infante, documentos 

pessoais da representante legal, comprovante de endereço, cópia da 

sentença originária que fixou ou homologou os alimentos e procuração 

atualizada. O processo tramita em ação autônoma, motivo pelo qual 

necessita dos documentos indispensáveis para a sua propositura, o que 

não foi promovido pela parte autora, pois sem os documentos acima 

mencionados, a inicial não preenche o requisito legal abordado pelo art. 

320, do CPC, e ainda, acaba dificultando a análise do processo, haja vista 

que o processo físico encontra-se arquivado definitivamente se tornando 

inviável a este juízo fazer busca de informações. Ressalto que no 

despacho de id. 28042245, fora determinado a emenda da inicial, de 

acordo com as exigências dos artigos 319 e 320 do Código de Processo 

Civil, contudo, a petição de id. 29187425 não atingiu o objetivo conforme 

determinado. Sendo assim, visando inclusive a presteza do cumprimento 

de sentença, determino novamente, a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Em havendo petição sanando as irregularidades, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1017787-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA SOUZA CORREIA SUZUKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA OAB - MT26528/O (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARINDA CACILDA FIGUEIREDO CORREA (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 : 

1017787-21.2020.8.11.0041. REQUERENTE: EDINEIA SOUZA CORREIA 

SUZUKI REQUERIDO: CLARINDA CACILDA FIGUEIREDO CORREA Vistos. 

Trata-se de Ação de Curatela proposta por Edineia Souza Correia Suzuki 

em face de Clarinda Cacilda Figueiredo Correa. 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. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033910-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULVALINA DE LARA CAMPOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE EWERT DE ALMEIDA E RIBEIRO OAB - MT17955-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVES DA SILVA BRANDAO (REU)

EDUARDO DA SILVA BRANDAO (REU)

MILTON DE SOUZA BRANDÃO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ADELINA DE SOUZA BRANDAO (REU)

ADMILSON DE SUZA BRANDÃO (REU)

ELAINE CRISTINA DA SILVA BRANDAO (REU)

 

CERTIFICO que nesta data foi realizada a intimação eletrônica da parte 

requerente, por meio de seu advogado, para manifestar quanto a 

devolução da carta precatória.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016740-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. T. M. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. D. A. J. (REU)

 

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 : 

1016740-12.2020.8.11.0041. AUTOR(A): EDUARDO TADEU MATTOS DE 

OLIVEIRA REU: ARY GARCIA DE ANDRADE JUNIOR 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 Investigação de 

Paternidade c/c Pedido de Reparaçãoproposta por Eduardo Tadeu Mattos 

de Oliveira em face de Ary Garcia de Andrade Junior. Considerando que o 

requerido reside em outro Estado, bem como a restrição a circulação, 

nesse período da covid-19, deixo por ora, de designar audiência de 
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conciliação, podendo ser realizada em outro momento, se for o caso. 

Entretanto, registro que a conciliação é a melhor forma de resolver um 

conflito de interesse, e pode ocorrer até mesmo em entendimento com os 

próprios advogados das partes, profissionais indispensáveis à 

administração da justiça. Cite-se o requerido, para contestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, por intermédio de advogado, sob pena de revelia. 

Expeça-se Carta Precatória. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de 

Direito

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

Processo Número: 1014977-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA SANTELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE CAROLINE LIMA DA CRUZ OAB - MT21173/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENICE ROQUE SANTELLI (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 : 

1014977-73.2020.8.11.0041. REQUERENTE: SILVIA CRISTINA SANTELLI 

REQUERIDO: ELENICE ROQUE SANTELLI Vistos. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do art. 98 do Código de Processo 

Civil. Trata-se de Pedido de Autorização Judicial para levantamento de 

valores depositados em conta bancária de pessoa falecida, proposto por 

Silvia Cristina Santelli Provenzano. Analisando os documentos juntados ao 

processo, infere-se das declarações constantes na certidão de óbito, que 

existem bens a inventariar (id. 30880288). O levantamento de valores 

depositados em conta bancária é permitido pela Lei nº 6.858/1980, desde 

que não haja outros bens a inventariar: “O disposto nesta Lei se aplica às 

restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por 

pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos 

saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro 

Nacional.” A propósito, consta da própria petição inicial, que há inventário 

em curso. Isso é indicativo de que não pode ser aqui expedido o alvará, a 

teor do próprio dispositivo legal acima. Além do mais, não se pode liberar 

para um, o total, sendo que consta da certidão de óbito que a falecida 

deixou quatro filhos. Sendo assim, se faz necessário que a requerente 

emende a inicial, e esclareça e, se for o caso, que formule o pedido de 

alvará no próprio processo de inventário, solicitando a extinção deste 

processo. Se não houver manifestação, em 15 (quinze) dias, certifique-se 

e voltem-me conclusos, para indeferimento da inicial e extinção do 

processo, sem julgamento de mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio 

Valério Juiz de Direito

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

Processo Número: 0059091-27.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY FERREIRA PEDROSO (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES OAB - MT1-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABENACIL VIEIRA OLIVEIRA (RECONVINDO)

JONATHAN VIEIRA OLIVEIRA (RECONVINDO)

 

Vistos. Proceda-se com a intimação pessoal da parte autora, por meio de 

carta com aviso de recebimento (AR), para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste nos autos, sob pena de extinção. Frustrada a intimação na 

modalidade suso determinada, proceda-se com a intimação por edital. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025344-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. K. C. G. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Vistos. Acolho emenda de id. 

24418962. 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 proposta por Henzo Correa Araújo, menor 

impúbere representado por sua genitora Sabrynne Keth Correa Gonçalves 

Araujo em face de Alexsander Marques Araújo. Desta forma, recebo a 

inicial nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil. Proceda-se a 

citação do executado pessoalmente, para no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de prisão e protesto da dívida: a) pagar o débito constante da 

memória de cálculo, que está atualizada até o mês de setembro/2019 (id. 

24418963), mais as parcelas que vencerem no curso deste processo 

(Súmula/STJ nº. 309); b) provar que já pagou ou; c) justificar a 

impossibilidade de pagar. Saliento que o pagamento apenas do valor da 

memória de cálculo, desacompanhado do comprovante das parcelas 

posteriores, vencidas, não inibirá a decretação da prisão civil. Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, desde que sejam pagos no prazo 

de 3 (três) dias, juntamente com o débito executado. Sirva cópia da 

presente como mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1011434-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. S. D. C. (REQUERENTE)

S. D. O. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº. 

1011434.62.2020.8.11.0041 Vistos. Suelen de Oliveira Silva da Costa e 

Vitor Marcelo Silva da Costa aforaram Ação de Divórcio Consensual, pela 

qual pretendem a dissolução do vínculo conjugal e a homologação do 

acordo. 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. Sem custas, porque 

defiro o requerimento de gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 

e 99, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. P. I. C. Cuiabá, 18 de 

março de 2020. Sérgio Valério Juiz de Direito

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

Processo Número: 1058960-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. N. D. J. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. M. M. (REU)

 

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

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 25.06.2020, às 16h30min. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

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

Processo Número: 1012881-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. L. (REU)
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C. D. C. (REU)

 

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 : 

1012881-85.2020.8.11.0041 AUTOR: ADENILSON LOPES REU: DENILSON 

DIAS LOPES, CIBELE DIAS CORDEIRO Vistos. Defiro o pedido de 

gratuidade processual, nos termos dos artigos 98 e 99, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Trata-se de Pedido de Homologação de Acordo de 

Exoneração de Alimentos proposto por Adenilson Lopes, Denilson Dias 

Lopes e Denisson Dias Lopes, este representado por sua genitora Cibele 

Dias Cordeiro. Considerando o interesse de incapaz, dê-se vista ao 

Ministério Público para manifestação, no prazo legal. Com o cumprimento, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008700-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. G. S. (EXEQUENTE)

N. D. D. E. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

O. D. E. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Processo nº. 

1008700-12.2018.8.11.0041 Vistos. Intime-se, pessoalmente, o devedor a 

pagar o restante do débito, constante da última memória de cálculo 

apresentada, e comprovar o pagamento no processo, inclusive das 

prestações posteriores que venceram até o efetivo pagamento, sob pena 

de prisão. Qualquer devedor de pensão alimentícia deve saber que a cada 

trinta dias, vence mais uma prestação, e é justamente por isso que o art. 

528, § 7º, do Código de Processo Civil diz que as prestações vencidas 

durante a tramitação do processo, também devem ser pagas, sob pena de 

prisão. Se decorrer o prazo, sem a comprovação, nos autos, dê-se vista 

ao Ministério Público para manifestação, no prazo legal. Após, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1041979-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. O. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. M. E. A. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIANE MAINARDES FONSECA DIAS OAB - PR58926 (ADVOGADO(A))

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - MT0012314A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 : 

1041979-86.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LUIZ OLIVEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: MYRELLA AZIZI MAINARDES EL ALI OLIVEIRA Vistos. No id. 

18990649, consta que foram remetidos por e-mail, os documentos 

necessários ao Departamento de Controle e Arrecadação, a fim de que a 

parte autora consiga emitir a guia de parcelamento de custas. Contudo, no 

id. 23179036, o requerente informou que não está conseguindo realizar o 

parcelamento das custas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça. Dessa 

forma, defiro o parcelamento das custas em 4 parcelas mensais. 

Recolha-se a primeira parcela no prazo de 15 dias (art. 290 do CPC). 

Promova-se as diligências necessárias junto ao Departamento de Controle 

e Arrecadação. Com o cumprimento integral, certifique o cartório e 

remetam-se conclusos. Cumpra-se. Às providências. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1036231-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. T. D. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON DE ARAUJO ANDRADE OAB - BA26393 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. N. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 : 

1036231-73.2018.8.11.0041. REQUERENTE: DAVI TOURINHO DE BRITO 

REQUERIDO: CAMILA MEDEIROS NASCIMENTO 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 processo 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 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1036231-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. T. D. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON DE ARAUJO ANDRADE OAB - BA26393 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. N. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 : 

1036231-73.2018.8.11.0041. REQUERENTE: DAVI TOURINHO DE BRITO 

REQUERIDO: CAMILA MEDEIROS NASCIMENTO 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 
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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 processo 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 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1059295-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. N. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. M. M. (EXECUTADO)

 

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 : 

1059295-78.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: LUCIANA NEVES SANTOS 

EXECUTADO: CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ Visto. Trata-se de 

Ação de Execução de Alimentos em que as partes informaram a 

composição, apresentando os termos do acordo para a homologação 

judicial, conforme pode ser visto na movimentação n. 29060228. É o breve 

relatório. D E C I D O. HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes no 

documento acostado sob n. 29060228, para que produza os jurídicos e 

legais efeitos, passando 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. 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

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

Processo Número: 1015735-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE EMILIA RAMOS DE ANDRADE OAB - MT25026/O 

(ADVOGADO(A))

JULIANA GONCALVES BESSA OAB - 018.669.771-64 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. D. C. (REU)

 

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 : 

1015735-52.2020.8.11.0041. REPRESENTANTE: JULIANA GONCALVES 

BESSA REU: RONILSON SANTOS DA CUNHA Vistos. Trata-se de Ação de 

Alimentos proposta por Dominic Bessa da Cunha representado por sua 

genitora Juliana Gonçalves Bessa em face de Ronilson Santos da Cunha. 

Compulsando os autos, verifico que o requerente noticiou a existência de 

Med idas  P r o t e t i v a s  e m  a n d a m e n t o  -  p r o c e s s o  n º 

1049459-81.2019.8.11.0041 que tramita perante a 1ª Vara Especializada 

de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Compulsando os autos, 

verifico que no referido processo já houve a fixação de alimentos 

provisórios, bem como as partes acordaram com relação à união estável, 

guarda e direito de convivência. A Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher detém competência exclusiva para o 

processamento e julgamento de causas cíveis e criminais decorrentes da 

prática de violência doméstica e familiar, contra a mulher, nos termos da 

Lei 11.340/2006. Assim, considerando que já houve a fixação dos 

alimentos provisórios em favor do infante naquela vara, bem como que as 

medidas protetivas de urgência, deferidas em favor da genitora do infante, 

possam interferir no deslinde processual, é necessário o seu 

processamento naquela vara. Nesse sentido: “CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA - REVISÃO DE ALIMENTOS - MEDIDA PROTETIVA - VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - NATUREZA 

HÍBRIDA - COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DAS CAUSAS CÍVEIS E 

CRIMINAIS - LEI N. 11.340/2006, ART. 14 - FIXAÇÃO - CONFLITO 

PROCEDENTE - CONFLITO DE COMPETENCIA PROVIDO.A Lei n. 

11.340/2006 proclama que os direitos civis também devem ser satisfeitos 

no âmbito do Juízo de Violência Doméstica, que detém competência 

inclusive para processar, julgar e executar as causas cíveis relativas a 

pensão alimentícia, direito de visitas e outras inúmeras questões 

referentes à dissolução do enlace afetivo, quando presente situação de 

violência doméstica e familiar. (N.U 0023370-48.2013.8.11.0041, , MARCIO 

APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/11/2014, Publicado no DJE 

13/11/2014) RECURSO ESPECIAL. 1. COMPETÊNCIA HÍBRIDA E 

CUMULATIVA (CRIMINAL E CIVIL) DO JUIZADO ESPECIALIZADO DA 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AÇÃO CIVIL 

ADVINDA DO CONSTRANGIMENTO FÍSICO E MORAL SUPORTADO PELA 

MULHER NO ÂMBITO FAMILIAR E DOMÉSTICO. 2. DISCUSSÃO QUANTO 

AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CAUSA DE PEDIR FUNDADA, NO 

CASO, DIRETAMENTE, NA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA SOFRIDA PELA 

GENITORA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO DA VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 3.RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO.1. (...) 2. Em atenção à funcionalidade do sistema jurisdicional, a 

lei tem por propósito centralizar no Juízo Especializado de Violência 

Doméstica Contra a Mulher todas as ações criminais e civis que tenham 

por fundamento a violência doméstica contra a mulher, a fim de lhe 

conferir as melhores condições cognitivas para deliberar sobre todas as 

situações jurídicas daí decorrentes, inclusive, eventualmente, a dos filhos 

menores do casal, com esteio, nesse caso, nos princípios da proteção 

integral e do melhor interesse da criança e demais regras protetivas 

previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. 2.1 É direito da criança 

e do adolescente desenvolver-se em um ambiente familiar saudável e de 

respeito mútuo de todos os seus integrantes. A não observância desse 

direito, em tese, a coloca em risco, se não físico, psicológico, apto a 

comprometer, sensivelmente, seu desenvolvimento. Eventual exposição da 

criança à situação de violência doméstica perpetrada pelo pai contra a 

mãe é circunstância de suma importância que deve, necessariamente, ser 

levada em consideração para nortear as decisões que digam respeito aos 

interesses desse infante. No contexto de violência doméstica contra a 

mulher, é o juízo da correlata Vara Especializada que detém, 

inarredavelmente, os melhores subsídios cognitivos para preservar e 

garantir os prevalentes interesses da criança, em meio à relação 

conflituosa de seus pais. (...) 4. Recurso Especial provido. (REsp 

1550166/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 21/11/2017, DJe 18/12/2017).” Portanto, a competência, nesse 

caso, é absoluta, a qual não se prorroga, por ser alegada em qualquer 

tempo e grau de jurisdição e, deve ser declarada de ofício (art. 64, §1º, do 

CPC). Assim, diante da incompetência absoluta desta Vara de Família e 

Sucessões, em razão da matéria, declino da competência do presente 

processo para o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, onde se processam a 

ação de nº. 1049459-81.2019.8.11.0041. Providencie a Sra. Gestora com 

as medidas necessárias para a redistribuição do processo àquele Juízo. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Às providências. Sergio Valério Juiz 

de Direito

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

Processo Número: 1015735-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE EMILIA RAMOS DE ANDRADE OAB - MT25026/O 

(ADVOGADO(A))

JULIANA GONCALVES BESSA OAB - 018.669.771-64 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. D. C. (REU)

 

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 : 

1015735-52.2020.8.11.0041. REPRESENTANTE: JULIANA GONCALVES 

BESSA REU: RONILSON SANTOS DA CUNHA Vistos. Trata-se de Ação de 

Alimentos proposta por Dominic Bessa da Cunha representado por sua 

genitora Juliana Gonçalves Bessa em face de Ronilson Santos da Cunha. 

Compulsando os autos, verifico que o requerente noticiou a existência de 

Med idas  P r o t e t i v a s  e m  a n d a m e n t o  -  p r o c e s s o  n º 

1049459-81.2019.8.11.0041 que tramita perante a 1ª Vara Especializada 

de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Compulsando os autos, 

verifico que no referido processo já houve a fixação de alimentos 

provisórios, bem como as partes acordaram com relação à união estável, 

guarda e direito de convivência. A Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher detém competência exclusiva para o 

processamento e julgamento de causas cíveis e criminais decorrentes da 

prática de violência doméstica e familiar, contra a mulher, nos termos da 

Lei 11.340/2006. Assim, considerando que já houve a fixação dos 

alimentos provisórios em favor do infante naquela vara, bem como que as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 34 de 688



medidas protetivas de urgência, deferidas em favor da genitora do infante, 

possam interferir no deslinde processual, é necessário o seu 

processamento naquela vara. Nesse sentido: “CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA - REVISÃO DE ALIMENTOS - MEDIDA PROTETIVA - VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - NATUREZA 

HÍBRIDA - COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DAS CAUSAS CÍVEIS E 

CRIMINAIS - LEI N. 11.340/2006, ART. 14 - FIXAÇÃO - CONFLITO 

PROCEDENTE - CONFLITO DE COMPETENCIA PROVIDO.A Lei n. 

11.340/2006 proclama que os direitos civis também devem ser satisfeitos 

no âmbito do Juízo de Violência Doméstica, que detém competência 

inclusive para processar, julgar e executar as causas cíveis relativas a 

pensão alimentícia, direito de visitas e outras inúmeras questões 

referentes à dissolução do enlace afetivo, quando presente situação de 

violência doméstica e familiar. (N.U 0023370-48.2013.8.11.0041, , MARCIO 

APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/11/2014, Publicado no DJE 

13/11/2014) RECURSO ESPECIAL. 1. COMPETÊNCIA HÍBRIDA E 

CUMULATIVA (CRIMINAL E CIVIL) DO JUIZADO ESPECIALIZADO DA 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AÇÃO CIVIL 

ADVINDA DO CONSTRANGIMENTO FÍSICO E MORAL SUPORTADO PELA 

MULHER NO ÂMBITO FAMILIAR E DOMÉSTICO. 2. DISCUSSÃO QUANTO 

AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CAUSA DE PEDIR FUNDADA, NO 

CASO, DIRETAMENTE, NA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA SOFRIDA PELA 

GENITORA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO DA VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 3.RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO.1. (...) 2. Em atenção à funcionalidade do sistema jurisdicional, a 

lei tem por propósito centralizar no Juízo Especializado de Violência 

Doméstica Contra a Mulher todas as ações criminais e civis que tenham 

por fundamento a violência doméstica contra a mulher, a fim de lhe 

conferir as melhores condições cognitivas para deliberar sobre todas as 

situações jurídicas daí decorrentes, inclusive, eventualmente, a dos filhos 

menores do casal, com esteio, nesse caso, nos princípios da proteção 

integral e do melhor interesse da criança e demais regras protetivas 

previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. 2.1 É direito da criança 

e do adolescente desenvolver-se em um ambiente familiar saudável e de 

respeito mútuo de todos os seus integrantes. A não observância desse 

direito, em tese, a coloca em risco, se não físico, psicológico, apto a 

comprometer, sensivelmente, seu desenvolvimento. Eventual exposição da 

criança à situação de violência doméstica perpetrada pelo pai contra a 

mãe é circunstância de suma importância que deve, necessariamente, ser 

levada em consideração para nortear as decisões que digam respeito aos 

interesses desse infante. No contexto de violência doméstica contra a 

mulher, é o juízo da correlata Vara Especializada que detém, 

inarredavelmente, os melhores subsídios cognitivos para preservar e 

garantir os prevalentes interesses da criança, em meio à relação 

conflituosa de seus pais. (...) 4. Recurso Especial provido. (REsp 

1550166/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 21/11/2017, DJe 18/12/2017).” Portanto, a competência, nesse 

caso, é absoluta, a qual não se prorroga, por ser alegada em qualquer 

tempo e grau de jurisdição e, deve ser declarada de ofício (art. 64, §1º, do 

CPC). Assim, diante da incompetência absoluta desta Vara de Família e 

Sucessões, em razão da matéria, declino da competência do presente 

processo para o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, onde se processam a 

ação de nº. 1049459-81.2019.8.11.0041. Providencie a Sra. Gestora com 

as medidas necessárias para a redistribuição do processo àquele Juízo. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Às providências. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1041858-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. C. (REQUERENTE)

A. V. C. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGARD PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT24300/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

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 : 

1041858-24.2019.8.11.0041. REQUERENTE: A. V. C. D. C., MARIA 

APARECIDA DINIZ CORREIA Vistos. Referindo-me aos embargos de 

declaração opostos no id 27828141, assiste razão à parte embargante. Na 

decisão inicial (id 25927176), foi determinada a realização do estudo 

psicossocial do caso, sendo apontado o prazo de 60 dias em numeral, e 

por extenso constou "trinta", de maneira que houve contradição com 

relação ao prazo fixado por juízo, para a realização do ato. Assim, dou 

provimento aos embargos de declaração e esclareço que o prazo para a 

realização do estudo psicossocial do caso será de 60 (sessenta) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1041858-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. C. (REQUERENTE)

A. V. C. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGARD PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT24300/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

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 : 

1041858-24.2019.8.11.0041. REQUERENTE: A. V. C. D. C., MARIA 

APARECIDA DINIZ CORREIA Vistos. Referindo-me aos embargos de 

declaração opostos no id 27828141, assiste razão à parte embargante. Na 

decisão inicial (id 25927176), foi determinada a realização do estudo 

psicossocial do caso, sendo apontado o prazo de 60 dias em numeral, e 

por extenso constou "trinta", de maneira que houve contradição com 

relação ao prazo fixado por juízo, para a realização do ato. Assim, dou 

provimento aos embargos de declaração e esclareço que o prazo para a 

realização do estudo psicossocial do caso será de 60 (sessenta) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0030577-74.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. F. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA OAB - MT13206-O 

(ADVOGADO(A))

ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA OAB - MT7166-O 

(ADVOGADO(A))

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

GEANDRE BUCAIR SANTOS OAB - MT7722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. J. S. D. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO OAB - MT13700-O (ADVOGADO(A))

P. H. D. M. C. (ESPÓLIO)

D. J. S. C. G. (ESPÓLIO)

D. J. S. C. (ESPÓLIO)

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT17563-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA OAB - MT9504-O 

(ADVOGADO(A))

ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA OAB - MT7166-O 

(ADVOGADO(A))

D. J. S. C. (ESPÓLIO)

EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA OAB - MT13206-O 

(ADVOGADO(A))

 

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 : 

0030577-74.2008.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA 

APARECIDA FERNANDES ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: DAELSON 

JESUS SOARES DE CAMPOS Visto. Trata-se de ação em que a parte 

autora, devidamente intimada na pessoa de seu advogado, para dar 

andamento ao feito, quedou-se inerte (id 25355845). Após, foi intimada 

pessoalmente por carta com aviso de recebimento, para dar andamento ao 

processo, sob pena de extinção, e mesmo assim permaneceu inerte (id 

25355846). 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. Transitada em julgado, certifique-se 

e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. 
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Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007439-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. P. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FRANCA OAB - MT3055-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. E. (DE CUJUS)

D. D. C. M. (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1007439-41.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: SILBENE CARLA PIRES MIRANDA DE CUJUS: DULVIO DA 

COSTA MIRANDA, MARIA AUXILIADORA ESTEVES Vistos. Intime-se o 

subscritor da exordial, para colacionar aos autos a certidão de óbito do de 

cujus Dulvio da Costa Miranda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Após, com ou sem manifestação conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

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

Processo Número: 1016451-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. V. D. R. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT12198-O (ADVOGADO(A))

DANIELLE PRISCILLA DOS REIS OAB - 732.442.601-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. R. (REU)

 

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 : 

1016451-79.2020.8.11.0041. AUTOR(A): T. V. D. R. N. REPRESENTANTE: 

DANIELLE PRISCILLA DOS REIS REU: ALEXANDRE DOS SANTOS RAMOS 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 

e 99, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de 

Investigação de Paternidade c/c Alimentos proposta por Théo Vitor dos 

Reis Nonato representado por Danielle Priscila dos Reis Nonato em face de 

Alexandre dos Santos Ramos. Em suas razões iniciais a genitora afirmou 

ter mantido relacionamento com o requerido que resultou em sua gravidez, 

no entanto, sobre isso não apresentou indícios de prova que comprovem 

tal afirmativa. A mera afirmação unilateral da paternidade, desprovida de 

qualquer outra confirmação é insuficiente para fundamentar o pedido de 

alimentos, da forma apresentada. Senão vejamos a jurisprudência: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE 

CUMULADA COM ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PEDIDO 

DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO. Dada a 

deficiência probatória, precipitada a fixação do pensionamento postulado, 

providência que, em ação de investigação de paternidade, reclama maior 

cautela, tendo em vista a natureza irrepetível da prestação alimentar. 

RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70083211805, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles 

Ribeiro, Julgado em: 06-11-2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 

IMPOSSIBILIDADE. INEXISTENTE COMPROVAÇAO ACERCA DO VÍNCULO 

DE PATERNIDADE, DE MODO A NÃO RESTAR PLENAMENTE 

DEMONSTRADO O FUMUS BONI IURIS, EXIGIDO PELO ART. 300, CAPUT, 

DO CPC. NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DO CONTRADITÓRIO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 

70081404535, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 31-07-2019) Dessa forma, na ausência 

de elementos seguros para aferição do acima disposto, indefiro a 

antecipação dos efeitos da tutela. Designo audiência de tentativa de 

conciliação, para o próximo dia 13 de agosto de 2020, às 16h30min. 

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. Sirva cópia da 

presente como mandado. Dê-se ciência ao Ministério Público. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

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

Processo Número: 1016451-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. V. D. R. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT12198-O (ADVOGADO(A))

DANIELLE PRISCILLA DOS REIS OAB - 732.442.601-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. R. (REU)

 

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 : 

1016451-79.2020.8.11.0041. AUTOR(A): T. V. D. R. N. REPRESENTANTE: 

DANIELLE PRISCILLA DOS REIS REU: ALEXANDRE DOS SANTOS RAMOS 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 

e 99, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de 

Investigação de Paternidade c/c Alimentos proposta por Théo Vitor dos 

Reis Nonato representado por Danielle Priscila dos Reis Nonato em face de 

Alexandre dos Santos Ramos. Em suas razões iniciais a genitora afirmou 

ter mantido relacionamento com o requerido que resultou em sua gravidez, 

no entanto, sobre isso não apresentou indícios de prova que comprovem 

tal afirmativa. A mera afirmação unilateral da paternidade, desprovida de 

qualquer outra confirmação é insuficiente para fundamentar o pedido de 

alimentos, da forma apresentada. Senão vejamos a jurisprudência: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE 

CUMULADA COM ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PEDIDO 

DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO. Dada a 

deficiência probatória, precipitada a fixação do pensionamento postulado, 

providência que, em ação de investigação de paternidade, reclama maior 

cautela, tendo em vista a natureza irrepetível da prestação alimentar. 

RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70083211805, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles 

Ribeiro, Julgado em: 06-11-2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 

IMPOSSIBILIDADE. INEXISTENTE COMPROVAÇAO ACERCA DO VÍNCULO 

DE PATERNIDADE, DE MODO A NÃO RESTAR PLENAMENTE 

DEMONSTRADO O FUMUS BONI IURIS, EXIGIDO PELO ART. 300, CAPUT, 

DO CPC. NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DO CONTRADITÓRIO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 

70081404535, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 31-07-2019) Dessa forma, na ausência 

de elementos seguros para aferição do acima disposto, indefiro a 

antecipação dos efeitos da tutela. Designo audiência de tentativa de 

conciliação, para o próximo dia 13 de agosto de 2020, às 16h30min. 

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. Sirva cópia da 

presente como mandado. Dê-se ciência ao Ministério Público. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

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

Processo Número: 1016604-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB - MT10006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. H. A. T. (REU)

 

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 : 

1016604-15.2020.8.11.0041. AUTOR(A): ANY CAROLINE DA CRUZ REU: 

VICTOR HUGO ALVES TEIGA Vistos. Trata-se de Ação de Investigação de 

Paternidade c/c Alimentos proposta por Heitor da Cruz representado por 

sua genitora Any Caroline da Cruz em face de Victor Hugo Alves Teiga, 

todos devidamente qualificados nos autos. Compulsando-se os autos, 

verifico que o infante e sua representante legal, residem em endereço 

pertencente à circunscrição do Foro de Nobres/MT e, de acordo com o 

que dispõe o art. 53, II do CPC, as ações em que se pedem alimentos, será 

o domicílio ou residência do alimentando. Assim, há que se pautar o melhor 

interesse do infante, com o afastamento da competência deste juízo. 

Diante do exposto, declino da competência para processar e julgar o 

presente pedido, determinando a imediata remessa dos autos à Comarca 

de Nobres/MT, para uma das Varas de Família existentes. Cumpra-se. 
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Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1048256-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GOMES PEREIRA MONTIBELLER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO NUNES GONCALVES (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 S P A C H O  P r o c e s s o : 

1048256-84.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: ANA PAULA GOMES PEREIRA 

MONTIBELLER EXECUTADO: MAURICIO NUNES GONCALVES Vistos. 

Acolho os autos na forma declinada. 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 Haylla Vithoria 

Gomes Gonçalves representada por sua genitora Ana Paula Gomes 

Pereira Montibeller em face de Mauricio Nunes Gonçalves. Nos termos do 

art. 523 do novo Código de Processo Civil, cite-se para pagar o débito no 

prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo acima, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de 

advogado 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, dê-se 

vista dos autos à parte exequente para que indique bens à penhora ou 

postule o que entender de direito. Sirva cópia da presente como mandado. 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de abril de 2020. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1048240-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALEXANDRE OLIVEIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE CRISTINA RODRIGUES (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 S P A C H O  P r o c e s s o : 

1048240-33.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: REGINALDO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DE SOUZA EXECUTADO: JULIANE CRISTINA RODRIGUES 

Vistos. Acolho os autos na forma declinada. 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 Guilherme 

Gabriel Rodrigues de Souza, Ana Clara Cristina Rodrigues de Souza e 

Helloá Vitória Rodrigues de Souza representados por Reginaldo Alexandre 

Oliveira de Souza em face de Juliane Cristina Rodrigues. Entretanto, a 

inicial não veio acompanhada da sentença homologatória do acordo. 

Sendo assim, intime-se a parte autora, para emendar a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1016042-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

AIDETE MARIA AGUIAR DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

welton alves de oliveira OAB - MT15089-O (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO TADEU DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Devolvo para inserir minuta.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1023027-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo: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 : 

1023027-25.2019.8.11.0041. REQUERENTE: IVANI DE SOUZA Vistos. 

Trata-se de Pedido de Autorização Judicial para levantamento de valores 

depositados em conta bancária de pessoa falecida e transferência de 

bens, proposto por Ivani de Souza. Ao analisar a exordial, verifiquei o 

documento denominado renúncia, firmado pela filha do de cujus, não está 

revestido da formalidade legal, visto que somente pode ocorrer mediante 

escritura pública ou por termo nos autos do processo. Além disso, a 

renúncia em favor de alguém não existe. Para direcionar a alguém, 

primeiro é preciso aceitar, e ninguém direciona a alguém, algo que não 

possui. Se assim o fizer, já não se trata de renúncia, mas sim de cessão 

de direitos, e esta, nos termos do art. 1.793 do Código Civil, somente pode 

ocorrer por escritura pública. A renunciante deverá portanto, comparecer 

à Secretaria desta Vara para firmar o termo de renúncia, em obediência à 

forma legal. Entretanto, advirto que, se todos os herdeiros da mesma 

classe renunciarem, deverão ser chamados os da classe seguinte 

(Código Civil, art. 1.810). E a classe seguinte são os filhos dos 

renunciantes. Caso não convenha aos envolvidos, a renúncia, a inicial 

poderá ser aditada, com a inclusão da filha também como requerente. Isso 

não ocorrendo, a expedição do alvará se limitará à meação da requerente. 

Com o cumprimento, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz 

de Direito

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

Processo Número: 1021093-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. B. D. A. (AUTOR(A))

D. M. B. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN CORBELINO BAGORDAKIS OAB - MT21535/O (ADVOGADO(A))

JOELMA DOS SANTOS FERREIRA OAB - MT4851-O (ADVOGADO(A))

GREFF RYCCELLY REINOSO DA SILVA OAB - MT13932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. S. D. A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 : 

1021093-32.2019.8.11.0041. AUTOR(A): L. G. B. D. A., DAGMAR 

MODESTO BATISTA BARROS REU: WAGNER SEBASTIAO DE ARRUDA 

Vistos. Trata-se de Ação de Desconstituição de Paternidade Consensual 

em que as partes informaram a composição, apresentando os termos do 

acordo para a homologação judicial, conforme pode ser visto na 

movimentação de id. 20161073. É o breve relatório. D E C I D O. 

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes no documento acostado 

sob o id. 20161073, para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

passando a fazer parte integrante e indissociável desta sentença. É 

pertinente a cota do Ministério Público, sobre as providências que 

requereu. O pai registral registrou o infante como sendo seu filho, com a 

absoluta certeza de que não era o pai biológico. E não me parecer ser um 

ato de nobreza assumir uma paternidade que não existe, somente porque 

mantinha relacionamento com a mãe do infante. A norma legal prevê a 

possibilidade de adotar, sem necessidade de praticar atos não 

verdadeiros. Em outras palavras, queria ser "pai" apenas enquanto estava 

bem com a companheira. Acabou o relacionamento, não o é mais, como se 

a criança fosse um objeto inanimado, sem sentimentos e sem emoções, 

cuja cidadania e dignidade humana persistem apenas enquanto 

conveniente aos interesses dos adultos que assim o decidem. Feitas 

essas considerações, determino a exclusão de todos os dados paternos 

do assento de nascimento do autor, que passará a se chamar Lucas 

Gabriel Modesto Barros, e que doravante também passa a não mais ter 

avós paternos. Declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 

487, incisos I e III, “b”, do Código de Processo Civil. Em harmonia com a 
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cota do Ministério Público, determino que seja remetida cópia integral dos 

autos à Promotoria Criminal, a fim de que julguem sobre a pertinência ou 

não da adoção das medidas cabíveis. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Transitada em julgado, certifique-se, expeça-se o mandado de averbação 

e arquive-se com as formalidades de praxe. Justiça gratuita. P. I. C. 

Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

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

Processo Número: 1021093-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. B. D. A. (AUTOR(A))

D. M. B. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN CORBELINO BAGORDAKIS OAB - MT21535/O (ADVOGADO(A))

JOELMA DOS SANTOS FERREIRA OAB - MT4851-O (ADVOGADO(A))

GREFF RYCCELLY REINOSO DA SILVA OAB - MT13932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. S. D. A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 : 

1021093-32.2019.8.11.0041. AUTOR(A): L. G. B. D. A., DAGMAR 

MODESTO BATISTA BARROS REU: WAGNER SEBASTIAO DE ARRUDA 

Vistos. Trata-se de Ação de Desconstituição de Paternidade Consensual 

em que as partes informaram a composição, apresentando os termos do 

acordo para a homologação judicial, conforme pode ser visto na 

movimentação de id. 20161073. É o breve relatório. D E C I D O. 

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes no documento acostado 

sob o id. 20161073, para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

passando a fazer parte integrante e indissociável desta sentença. É 

pertinente a cota do Ministério Público, sobre as providências que 

requereu. O pai registral registrou o infante como sendo seu filho, com a 

absoluta certeza de que não era o pai biológico. E não me parecer ser um 

ato de nobreza assumir uma paternidade que não existe, somente porque 

mantinha relacionamento com a mãe do infante. A norma legal prevê a 

possibilidade de adotar, sem necessidade de praticar atos não 

verdadeiros. Em outras palavras, queria ser "pai" apenas enquanto estava 

bem com a companheira. Acabou o relacionamento, não o é mais, como se 

a criança fosse um objeto inanimado, sem sentimentos e sem emoções, 

cuja cidadania e dignidade humana persistem apenas enquanto 

conveniente aos interesses dos adultos que assim o decidem. Feitas 

essas considerações, determino a exclusão de todos os dados paternos 

do assento de nascimento do autor, que passará a se chamar Lucas 

Gabriel Modesto Barros, e que doravante também passa a não mais ter 

avós paternos. Declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 

487, incisos I e III, “b”, do Código de Processo Civil. Em harmonia com a 

cota do Ministério Público, determino que seja remetida cópia integral dos 

autos à Promotoria Criminal, a fim de que julguem sobre a pertinência ou 

não da adoção das medidas cabíveis. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Transitada em julgado, certifique-se, expeça-se o mandado de averbação 

e arquive-se com as formalidades de praxe. Justiça gratuita. P. I. C. 

Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

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

Processo Número: 1021093-32.2019.8.11.0041
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JOELMA DOS SANTOS FERREIRA OAB - MT4851-O (ADVOGADO(A))

GREFF RYCCELLY REINOSO DA SILVA OAB - MT13932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. S. D. A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 : 

1021093-32.2019.8.11.0041. AUTOR(A): L. G. B. D. A., DAGMAR 

MODESTO BATISTA BARROS REU: WAGNER SEBASTIAO DE ARRUDA 

Vistos. Trata-se de Ação de Desconstituição de Paternidade Consensual 

em que as partes informaram a composição, apresentando os termos do 

acordo para a homologação judicial, conforme pode ser visto na 

movimentação de id. 20161073. É o breve relatório. D E C I D O. 

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes no documento acostado 

sob o id. 20161073, para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

passando a fazer parte integrante e indissociável desta sentença. É 

pertinente a cota do Ministério Público, sobre as providências que 

requereu. O pai registral registrou o infante como sendo seu filho, com a 

absoluta certeza de que não era o pai biológico. E não me parecer ser um 

ato de nobreza assumir uma paternidade que não existe, somente porque 

mantinha relacionamento com a mãe do infante. A norma legal prevê a 

possibilidade de adotar, sem necessidade de praticar atos não 

verdadeiros. Em outras palavras, queria ser "pai" apenas enquanto estava 

bem com a companheira. Acabou o relacionamento, não o é mais, como se 

a criança fosse um objeto inanimado, sem sentimentos e sem emoções, 

cuja cidadania e dignidade humana persistem apenas enquanto 

conveniente aos interesses dos adultos que assim o decidem. Feitas 

essas considerações, determino a exclusão de todos os dados paternos 

do assento de nascimento do autor, que passará a se chamar Lucas 

Gabriel Modesto Barros, e que doravante também passa a não mais ter 

avós paternos. Declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 

487, incisos I e III, “b”, do Código de Processo Civil. Em harmonia com a 

cota do Ministério Público, determino que seja remetida cópia integral dos 

autos à Promotoria Criminal, a fim de que julguem sobre a pertinência ou 

não da adoção das medidas cabíveis. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Transitada em julgado, certifique-se, expeça-se o mandado de averbação 

e arquive-se com as formalidades de praxe. Justiça gratuita. P. I. C. 

Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1048228-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA CRUZ SOARES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERMANO LIBENCIO DA CONCEIÇÃO (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 S P A C H O  P r o c e s s o : 

1048228-19.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: SILVANA CRUZ SOARES 

EXECUTADO: GERMANO LIBENCIO DA CONCEIÇÃO Vistos. Acolho os 

autos na forma declinada. 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 Enzo Augusto Soares da 

Conceição representado por sua genitora Silvana Cruz Soares em face de 

Germano Libencio da Conceição. Nos termos do art. 523 do novo Código 

de Processo Civil, cite-se para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, acrescido de custas, se houver. Não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários de advogado 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, dê-se vista dos autos à parte exequente 

para que indique bens à penhora ou postule o que entender de direito. 

Sirva cópia da presente como mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 27 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1049469-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA TEIXEIRA PINTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO DOS SANTOS BASTOS (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 S P A C H O  P r o c e s s o : 

1049469-28.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: ELAINE CRISTINA TEIXEIRA 
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PINTO EXECUTADO: REGINALDO DOS SANTOS BASTOS Vistos. Acolho 

os autos na forma declinada. Defiro o pedido de gratuidade processual, 

nos termos dos artigos 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Cuida-se de Cumprimento de Sentença, proposto por Victor Hugo Teixeira 

Bastos representado por sua genitora Elaine Cristina Teixeira Pinto em 

face de Reginaldo dos Santos Bastos Francisco. Desta forma, recebo a 

inicial nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil. Proceda-se a 

citação do executado pessoalmente, para no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de prisão e protesto da dívida: a) pagar o débito constante da 

memória de cálculo, que está atualizada até o mês de outubro/2019 (id. 

25639191), mais as parcelas que vencerem no curso deste processo 

(Súmula/STJ nº. 309); b) provar que já pagou ou; c) justificar a 

impossibilidade de pagar. Saliento que o pagamento apenas do valor da 

memória de cálculo, desacompanhado do comprovante das parcelas 

posteriores, vencidas, não inibirá a decretação da prisão civil. Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, desde que sejam pagos no prazo 

de 3 (três) dias, juntamente com o débito executado. Sirva cópia da 

presente como mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de 

abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1039755-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. F. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEA TORQUATO DE ALMEIDA OAB - MT12753-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. F. D. S. (REQUERIDO)

 

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 : 

1039755-44.2019.8.11.0041. REQUERENTE: TEREZINHA FERREIRA 

RODRIGUES REQUERIDO: WILSON FERNANDES DE SOUSA 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 Guarda das infantes 

Cibele Rodrigues de Sousa e Kely Rodrigues de Sousa proposta por 

Terezinha Ferreira Rodrigues em face de Wilson Fernandes de Sousa. 

Considerando que não há noticias nem documentos que comprovem que 

as crianças estejam sob condição de risco, denego o pedido liminar. 

Ainda, tendo em vista que o requerido reside em outro Estado, deixo por 

ora, de designar audiência de conciliação. Cite-se o requerido, para 

contestar, no prazo de 15 (quinze) dias, por intermédio de advogado, sob 

pena de revelia. Expeça-se Carta Precatória. Intime-se. Cumpra-se. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1049448-52.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO DOS SANTOS BASTOS (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 S P A C H O  P r o c e s s o : 

1049448-52.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: ELAINE CRISTINA TEIXEIRA 

PINTO EXECUTADO: REGINALDO DOS SANTOS BASTOS Vistos. Acolho 

os autos na forma declinada. Defiro o pedido de gratuidade processual, 

nos termos dos artigos 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Cuida-se de Cumprimento de Sentença, proposto por Victor Hugo Teixeira 

Bastos representado por sua genitora Elaine Cristina Teixeira Pinto em 

face de Reginaldo dos Santos Bastos Francisco. Nos termos do art. 523 

do novo Código de Processo Civil, cite-se para pagar o débito no prazo de 

15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo acima, o débito será acrescido de multa de 

10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado 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). Se o devedor não for 

encontrado ou, se citado, decorrer o prazo assinalado sem manifestação, 

conclusos para análise. Sirva cópia da presente como mandado. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0026195-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. P. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. H. S. C. (EXECUTADO)

 

Visto. Trata-se de ação em que foi determinada a intimação do exequente 

para dar andamento ao processo, e mesmo com a intimação pessoal, ele 

permaneceu inerte. É o relatório. D E C I D O. Trata-se de processo em que 

a parte exequente foi intimada pessoalmente no endereço informado nos 

autos para promover o andamento do feito no prazo legal, sob pena de 

extinção (id 24993359), contudo, deixou transcorrer o prazo sem qualquer 

manifestação, conforme certificado no id 24993359, fl. 03. Assim, não há 

outro caminho que não seja o da extinção da ação, conforme 

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) Em face do 

exposto, DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá/MT, 26 

de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1049503-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FIGUEIREDO ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ LOPES DE SIQUEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO
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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 : 

1049503-03.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: MARCIA FIGUEIREDO ALMEIDA 

EXECUTADO: JOSÉ LOPES DE SIQUEIRA JUNIOR Vistos. Recebo os autos 

na forma declinada. Defiro o requerimento de gratuidade processual, nos 

termos dos artigos 98 e 99 § 2º, do Código de Processo Civil. Cuida-se de 

Ação de Execução de Alimentos, proposta por Isadora Lopes Almeida 

Siqueira representada por sua genitora Marcia Figueiredo Almeida em face 

de José Lopes de Siqueira Junior. Compulsando os autos, verifico que a 

inicial não está acompanhada da certidão de nascimento da infante, ou 

documento de sua identidade, documento indispensável para propositura 

da ação. Sendo assim, intime-se a parte autora, para emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acostando aos autos a certidão de nascimento 

da infante, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, 

do CPC). Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de abril de 2020. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1049481-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVENIZIY VANESKA PEREIRA DA COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO JOEL BUSTOS PENA (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 S P A C H O  P r o c e s s o : 

1049481-42.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: EVENIZIY VANESKA PEREIRA 

DA COSTA EXECUTADO: MARCO JOEL BUSTOS PENA Vistos. Acolho os 

autos na forma declinada. Defiro o pedido de gratuidade processual, nos 

termos dos artigos 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Cuida-se de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 39 de 688



Ação de Execução de Alimentos, proposta por Ayla Melissa Pereira Pena 

representada por sua genitora Evenizy Vaneska Pereira da Costa em face 

de Marco Joel Bustos Pena. Desta forma, recebo a inicial nos termos do 

art. 528 do Código de Processo Civil. Proceda-se a citação do executado 

pessoalmente, para no prazo de 03 (três) dias, sob pena de prisão e 

protesto da dívida: a) pagar o débito constante da memória de cálculo, que 

está atualizada até o mês de outubro/2019 (id. 25641797), mais as 

parcelas que vencerem no curso deste processo (Súmula/STJ nº. 309); b) 

provar que já pagou ou; c) justificar a impossibilidade de pagar. Saliento 

que o pagamento apenas do valor da memória de cálculo, 

desacompanhado do comprovante das parcelas posteriores, vencidas, 

não inibirá a decretação da prisão civil. Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, desde que sejam pagos no prazo de 3 (três) dias, 

juntamente com o débito executado. Sirva cópia da presente como 

mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de abril de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1049515-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FIGUEIREDO ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ LOPES DE SIQUEIRA JUNIOR (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 S P A C H O  P r o c e s s o : 

1049515-17.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: MARCIA FIGUEIREDO ALMEIDA 

EXECUTADO: JOSÉ LOPES DE SIQUEIRA JUNIOR Vistos. Recebo os autos 

na forma declinada. Defiro o requerimento de gratuidade processual, nos 

termos dos artigos 98 e 99 § 2º, do Código de Processo Civil. Cuida-se de 

Ação de Execução de Alimentos, proposta por Isadora Lopes Almeida 

Siqueira representada por sua genitora Marcia Figueiredo Almeida em face 

de José Lopes de Siqueira Junior. Compulsando os autos, verifico que a 

inicial não está acompanhada da certidão de nascimento da infante, ou 

documento de sua identidade, documento indispensável para propositura 

da ação. Sendo assim, intime-se a parte autora, para emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acostando aos autos a certidão de nascimento 

da infante, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, 

do CPC). Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de abril de 2020. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1048864-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISA LIMA DE MIRANDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BONIFACIO JOSE DE ALMEIDA (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 S P A C H O  P r o c e s s o : 

1048864-82.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: ELOISA LIMA DE MIRANDA 

EXECUTADO: BONIFACIO JOSE DE ALMEIDA Vistos. Recebo os autos na 

forma declinada. Defiro o pedido de gratuidade processual, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Cuida-se de 

Cumprimento Sentença, proposto por Weslley Gabryel Lima de Almeida e 

Wellytton Thiago Lima de Almeida representados por Eloisa Lima de 

Miranda em face de Bonifácio José de Almeida. Desta forma, recebo a 

inicial nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil. Proceda-se a 

citação do executado pessoalmente, para no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de prisão e protesto da dívida: a) pagar o débito constante da 

memória de cálculo, que está atualizada até o mês de outubro/2019 (id. 

25532173), mais as parcelas que vencerem no curso deste processo 

(Súmula/STJ nº. 309); b) provar que já pagou ou; c) justificar a 

impossibilidade de pagar. Saliento que o pagamento apenas do valor da 

memória de cálculo, desacompanhado do comprovante das parcelas 

posteriores, vencidas, não inibirá a decretação da prisão civil. Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, desde que sejam pagos no prazo 

de 3 (três) dias, juntamente com o débito executado. Sirva cópia da 

presente como mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de 

abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

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

Processo Número: 1036100-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (AUTOR(A))

P. H. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054-O 

(ADVOGADO(A))

PAMELA BERTAO PALHARINI OAB - 992.239.700-59 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA DA CUNHA PEREIRA OAB - MT16214-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ - 

MT. Processo Pje nº: 1036100-64.2019.8.11.0041 MATIAS BORGHETTI, já 

devidamente qualificado nos autos, por sua advogada, que esta 

subscreve, vem a presença de Vossa Excelência, requerer a habilitação 

dos autos e desde já apresentar contestação e documentos anexos, 

dentro do prazo legal. Nestes termos, Pede deferimento. Mariana da Cunha 

Pereira OAB/MT 16.214

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

Processo Número: 1036100-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (AUTOR(A))

P. H. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054-O 

(ADVOGADO(A))

PAMELA BERTAO PALHARINI OAB - 992.239.700-59 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA DA CUNHA PEREIRA OAB - MT16214-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ - 

MT. Processo Pje nº: 1036100-64.2019.8.11.0041 MATIAS BORGHETTI, já 

devidamente qualificado nos autos, por sua advogada, que esta 

subscreve, vem a presença de Vossa Excelência, requerer a habilitação 

dos autos e desde já apresentar contestação e documentos anexos, 

dentro do prazo legal. Nestes termos, Pede deferimento. Mariana da Cunha 

Pereira OAB/MT 16.214

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0007984-22.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. K. S. (REQUERENTE)

A. L. S. (REQUERENTE)

O. S. J. (REQUERENTE)

M. S. S. (REQUERENTE)

C. M. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA MARIA CAPISTRANO DIAS MAGALHAES OAB - MT10800-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT4111-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT4111-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as providências que se 
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mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0007984-22.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. K. S. (REQUERENTE)

A. L. S. (REQUERENTE)

O. S. J. (REQUERENTE)

M. S. S. (REQUERENTE)

C. M. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA MARIA CAPISTRANO DIAS MAGALHAES OAB - MT10800-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT4111-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT4111-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as providências que se 

mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0007984-22.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. K. S. (REQUERENTE)

A. L. S. (REQUERENTE)

O. S. J. (REQUERENTE)

M. S. S. (REQUERENTE)

C. M. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA MARIA CAPISTRANO DIAS MAGALHAES OAB - MT10800-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT4111-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT4111-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as providências que se 

mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0007984-22.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. K. S. (REQUERENTE)

A. L. S. (REQUERENTE)

O. S. J. (REQUERENTE)

M. S. S. (REQUERENTE)

C. M. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA MARIA CAPISTRANO DIAS MAGALHAES OAB - MT10800-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT4111-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT4111-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as providências que se 

mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0007984-22.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. K. S. (REQUERENTE)

A. L. S. (REQUERENTE)

O. S. J. (REQUERENTE)

M. S. S. (REQUERENTE)

C. M. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA MARIA CAPISTRANO DIAS MAGALHAES OAB - MT10800-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT4111-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT4111-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as providências que se 

mostrarem pertinentes. 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: 1006773-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. B. C. C. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT13296-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Colha-se o parecer do Ministério Público. Cumpra-se. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1048861-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISA LIMA DE MIRANDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BONIFACIO JOSE DE ALMEIDA (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 S P A C H O  P r o c e s s o : 

1048861-30.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: ELOISA LIMA DE MIRANDA 

EXECUTADO: BONIFACIO JOSE DE ALMEIDA Vistos. Recebo os autos na 

forma declinada. Defiro o pedido de gratuidade processual, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Cuida-se de 

Cumprimento Sentença, proposto por Weslley Gabryel Lima de Almeida e 

Wellytton Thiago Lima de Almeida representados por Eloisa Lima de 

Miranda em face de Bonifácio José de Almeida. Nos termos do art. 523 do 

novo Código de Processo Civil, cite-se para pagar o débito no prazo de 15 

(quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo acima, o débito será acrescido de multa de 

10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado 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). Se o devedor não for 

encontrado ou, se citado, decorrer o prazo assinalado sem manifestação 

do devedor, voltem-me conclusos. Sirva cópia da presente como 

mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de abril de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1030553-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CILAINE CLEIA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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MAKSON MORAES SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo legal, se manifestarem sobre o estudo 

psicossocial.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1025264-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX GILDO NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA NEVES DOS SANTOS AIRES (REQUERIDO)

ADELINA NEVES DE ARRUDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo legal, se manifestarem sobre o estudo 

psicossocial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036598-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILDEBRANDO MARTINS BORGES NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA AUXILIADORA CAMPOS FRANCA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA BORGES MONTEIRO BRITTA OAB - MT4261-O 

(ADVOGADO(A))

 

ANA ELISA BORGES MONTEIRO BRITTA Advocacia e Consultoria 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUÍZ DE DIREITO DA 2º VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ – 

MT Processo n° 1036598-63.2019.8.11.0041 LUZIA AUXILIADORA DE 

CAMPOS FRANÇA, já qualificada nos autos da presente ação vem 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência APRESENTAR 

ADITAMENTO aos termos da Contestação, dentro do prazo, para requerer 

a juntada de documentos do carro mencionado na inicial da presente ação, 

embora não seja objeto de qualquer solicitação por parte do requerente, 

para tanto aduzindo o seguinte: O carro foi adquirido em março de 2013, 

tendo sido dado de entrada um carro que era de propriedade da requerida, 

sendo o restante financiado e devidamente quitado pela mesma, 

demonstrando que tem capacidade financeira de adquirir bens assim como 

foi com recursos exclusivos seus que construiu e mantem o sítio, imóvel 

que agora o requerente pretende se ver ressarcido, sendo que não 

participou de nenhum investimento. Na verdade, após inúmeras recaídas 

quanto ao uso de drogas e álcool, os familiares bloquearam a conta do 

requerido junto ao Banco do Brasil onde recebia seu salário para evitar 

que o mesmo se afundasse cada vez mais em dívidas e entorpecentes. 

Faz-se nesta oportunidade a juntada de uma carta escrita de próprio 

punho pelo Sr. Hildebrando. O requerente chegou a prestar queixa de 

extravio de documentos em 2012, mas na verdade ele deixou empenhado 

seus documentos com os traficantes e não tinha dinheiro se quer para ir 

buscar. Infelizmente esta é a realidade de inúmeros dependentes e não 

resta dúvida que precisam de ajuda. Por isso que ainda a requerida 

permitiu que ele permanecesse no convívio familiar de sua casa. Mas o 

relacionamento do casal já não existia desde 2011, como relatado na 

inicial. No entanto, infelizmente, não foi mais possível essa convivência e 

já não existia harmonia quando em 2013 ele saiu de casa, quando então 

foi morar com o filho dele. Termos em que, p. deferimento. Cuiabá 29 de 

novembro de 2019. Ana Elisa Borges Monteiro Britta Advogada OAB/MT 

4.621

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1040804-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHIA DE AMORIM QUERUBINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEIMY SILVA DE JESUS (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 S P A C H O  P r o c e s s o : 

1040804-23.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: CINTHIA DE AMORIM 

QUERUBINO EXECUTADO: JEIMY SILVA DE JESUS Vistos. Acolho os 

autos na forma declinada. 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 Stthephannie Nickolly Querubino 

de Jesus, representada por Cinthia de Amorim Querubino em face de 

Jeimy Silva de Jesus. Nos termos do art. 523 do novo Código de Processo 

Civil, cite-se para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido 

de custas, se houver. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários de advogado 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). Se o devedor não for encontrado, ou, se 

citado, decorrer o prazo sem manifestação, voltem-me conclusos. Sirva 

cópia da presente como mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 27 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010838-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY CASTRILLON FERREIRA (LITISCONSORTES)

YLVANE CASTRILLON FERREIRA (LITISCONSORTES)

ACY CASTRILLON FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NEY BENEDITO DE OLIVEIRA FERREIRA (INVENTARIADO)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1050822-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ARRUDA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONAIR PARREIRA 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 S P A C H O  P r o c e s s o : 

1050822-06.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: VANESSA ARRUDA DOS 

SANTOS EXECUTADO: RONAIR PARREIRA DA SILVA Vistos. Acolho os 

autos na forma declinada. 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 Miguel dos Santos Parreira da 

Silva e Pedro Murilo dos Santos Parreira da Silva representados por 

Vanessa Arruda dos Santos em face de Ronair Parreira 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, acrescido de custas, se houver. Não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo acima, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de 

advogado 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). Se 

o devedor não for encontrado ou, se citado, decorrer o prazo assinalado 

sem manifestação, voltem-me conclusos. Sirva cópia da presente como 

mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de abril de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1050818-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ARRUDA DOS SANTOS (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

RONAIR PARREIRA 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 S P A C H O  P r o c e s s o : 

1050818-66.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: VANESSA ARRUDA DOS 

SANTOS EXECUTADO: RONAIR PARREIRA DA SILVA Vistos. Acolho os 

autos na forma declinada. 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 Miguel dos Santos Parreira da 

Silva e Pedro Murilo dos Santos Parreira da Silva representados por 

Vanessa Arruda dos Santos em face de Ronair Parreira da Silva. Desta 

forma, recebo a inicial nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil. 

Proceda-se a citação do executado pessoalmente, para no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de prisão e protesto da dívida: a) pagar o débito 

constante da memória de cálculo, que está atualizada até omês de 

outubro/2019 (id. 25797297), mais as parcelas que vencerem no curso 

deste processo (Súmula/STJ nº. 309); b) provar que já pagou ou; c) 

justificar a impossibilidade de pagar. Saliento que o pagamento apenas do 

valor da memória de cálculo, desacompanhado do comprovante das 

parcelas posteriores, vencidas, não inibirá a decretação da prisão civil. Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, desde que sejam pagos 

no prazo de 3 (três) dias, juntamente com o débito executado. Sirva cópia 

da presente como mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 

de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1041971-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERCILIO MARCOS NUNES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMAR 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 S P A C H O  P r o c e s s o : 

1041971-75.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: HERCILIO MARCOS NUNES DA 

SILVA EXECUTADO: ROSEMAR DA SILVA Vistos. Acolho os autos na 

forma declinada. 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 Hercilio Marcos Nunes da Silva em 

face de Rosemar 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, 

acrescido de custas, se houver. Não ocorrendo o pagamento voluntário 

no prazo acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) 

e, também, de honorários de advogado 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). Se o devedor não for encontrado ou, se 

citado, decorrer o prazo assinalado sem manifestação, voltem-me 

conclusos. Sirva cópia da presente como mandado. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0019347-64.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE FERREIRA DA SILVA MACHADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL JESUS DE CAMPOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SHEILA SOARES CAMPOS DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DANIEL SEBALHO DE CAMPOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESPOLIO DE JOSE DOMINGOS MONTEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DANDARA CAMPOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DAYANE CAMPOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DANIELLA CAMPOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MANOEL JESUS DE CAMPOS (ESPÓLIO)

MANOEL JESUS DE CAMPOS (ESPÓLIO)

SHEILA SOARES CAMPOS DOS SANTOS (ESPÓLIO)

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 : 

0019347-64.2010.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SIMONE 

FERREIRA DA SILVA MACHADO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

DANIELLA CAMPOS, DAYANE CAMPOS, DANDARA CAMPOS, ESPOLIO 

DE JOSE DOMINGOS MONTEIRO, DANIEL SEBALHO DE CAMPOS, SHEILA 

SOARES CAMPOS DOS SANTOS, MANOEL JESUS DE CAMPOS Vistos. 

Defiro o requerimento retro. Oficie-se à Secretaria Estadual de Saúde do 

Estado de Mato Grosso, solicitando que informe a este Juízo data, horário 

e local para a coleta do material genético, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, intimem-se as partes para que compareçam no local indicado para a 

realização da perícia. Cumpra-se com urgência, considerando tratar-se de 

processo da Meta 2 - CNJ, com prioridade na tramitação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1048612-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. P. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT15714-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. J. P. D. F. (INVENTARIADO)

 

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 

15(quinze) dias, sob pena de arquivamento, nos Termos do art. 1.282 da 

CNGC

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

Processo Número: 1005175-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. C. P. (REU)

 

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: 1005175-85.2019.8.11.0041 ESPÉCIE: ALIMENTOS 

AUTORA: MARIA CLARA DO NASCIMENTO representada por LAURA 

CAMPOS PROFETA, brasileira, divorciada, inscrita no CPF: 

0024.335.591-78. REQUERIDO(A): REJANE RIBEIRO CAMPOS PROFETA 

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA AUTORA para em 05 (cinco) dias, a contar do primeiro dia 

útil seguinte ao fim do prazo do edital, dar prosseguimento ao feito, com as 

informações indicadas na decisão de emenda a inicial. Fica advertida que 

a ausência de providências no prazo acima indicado ensejará na extinção 

da ação. Cuiabá - MT, 27 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. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 43 de 688



(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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1045070-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. F. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. D. C. P. (REQUERIDO)

 

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 DIVÓRCIO PRAZO: 20 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DR. SERGIO VALERIO 

NÚMERO PROCESSO: 1045070-87.2018.8.11.0041 ESPÉCIE: DIVORCIO 

AUTORA: SEBASTIÃO FRANCISCO PEREIRA ADVOGADO: DEFENSORIA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO REQUERIDA: ALZIRA LIMA DA COSTA 

PEREIRA, brasileira, natural de Urania/SP, nascida no dia 19/09/1957, filha 

de Francolino Afonso da Costa e Luzia dos Santos Costa. FINALIDADE: 

CIÊNCIA A REQUERIDA da desconstituição do vínculo matrimonial mantido 

com a autora em sentença proferida em 16/01/2020, cujo teor do trecho 

desta abaixo colaciono. SENTENÇA: “Vistos. (...) Com a alteração da 

Constituição da República pela Emenda nº 66/10, é possível julgar 

antecipadamente a lide (art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil), 

uma vez que não há mais o requisito temporal para decretar o divórcio, 

restando necessário apenas demonstrar a condição de casado, o que foi 

comprovado id. (17222946). Assim, nada poderá obstar a qualquer dos 

cônjuges requerer o divórcio, nem mesmo a discordância do outro, uma 

vez que trata-se de direito potestativo, que pode ser exercido pela simples 

declaração de vontade do seu titular, o que autoriza o julgamento, de 

plano, motivo pelo qual, não havendo interesse de menores, nem bens a 

partilhar, dispenso a citação. Por esse motivo, entendo que não há sequer 

a necessidade de citação da parte requerida, que não tem sequer como 

oferecer resistência ao pedido. Se eventualmente ela pretender discutir 

outras questões, poderá propor ação específica. Ante o exposto, e 

dispensada a manifestação do Ministério Público, por ausência de 

interesse público ou de incapaz, julgo procedente o pedido para, por meio 

do divórcio, desconstituir o casamento havido entre as partes, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A mulher continuará a 

usar o mesmo nome, visto que não houve alteração por ocasião do 

casamento. Determino a intimação da requerida por EDITAL, nos moldes do 

art. 275, do CPC, com cópia da petição inicial e também desta sentença, 

para conhecimento. Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o 

necessário, arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. P. I. C. 

Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020. Sergio Valério – Juiz de Direito”. 

RESSALVA: Decorrido o prazo do edital, os autos serão arquivados. 

Cuiabá - MT, 27 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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1031372-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. N. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. M. (REQUERIDO)

 

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 DIVÓRCIO PRAZO: 20 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DR. SERGIO VALERIO 

NÚMERO PROCESSO: 1031372-48.2017.8.11.0041 ESPÉCIE: DIVORCIO 

AUTORA: IRENE DE NOGUEIRA MENEZES ADVOGADO: DEFENSORIA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO REQUERIDA: EXPEDITO SOUSA MENESES, 

brasileiro, inscrito no CPF Nº. 092.304.912-68, nascido no dia 29/11/1960, 

filho de Francisco Marcos Meneses e Raimunda Luisa Sousa Meneses. 

FINALIDADE: CIÊNCIA AO REQUERIDO da desconstituição do vínculo 

matrimonial mantido com a autora em sentença proferida em 16/01/2020, 

cujo teor do trecho desta abaixo colaciono. SENTENÇA: “Vistos. (...) Com 

a alteração da Constituição da República pela Emenda nº 66/10, é possível 

julgar antecipadamente a lide (art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil), uma vez que não há mais o requisito temporal para decretar o 

divórcio, restando necessário apenas demonstrar a condição de casado, 

o que foi comprovado id. (17222946). Assim, nada poderá obstar a 

qualquer dos cônjuges requerer o divórcio, nem mesmo a discordância do 

outro, uma vez que trata-se de direito potestativo, que pode ser exercido 

pela simples declaração de vontade do seu titular, o que autoriza o 

julgamento, de plano, motivo pelo qual, não havendo interesse de menores, 

nem bens a partilhar, dispenso a citação. Por esse motivo, entendo que 

não há sequer a necessidade de citação da parte requerida, que não tem 

sequer como oferecer resistência ao pedido de divórcio. Se 

eventualmente ela pretender discutir outras questões, poderá propor ação 

específica. Ante o exposto, e não intervindo o Ministério Público, por 

ausência de interesse público ou de incapaz, julgo procedente o pedido 

para, por meio do divórcio, desconstituir o casamento havido entre as 

partes, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A 

requerente deseja voltar a usar o nome de solteira qual seja, Irene Jovita 

de Nogueira. Determino a intimação do requerido por EDITAL, nos moldes 

do art. 275, do CPC, com cópia da petição inicial e também desta sentença, 

para conhecimento. Transitada em julgado, para a requerente, 

certifique-se e expeça-se o mandado de averbação e arquive-se com as 

cautelas de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020. Sergio Valério 

– Juiz de Direito”. RESSALVA: Decorrido o prazo do edital, os autos serão 

arquivados. Cuiabá - MT, 27 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, 
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com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1039755-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. F. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEA TORQUATO DE ALMEIDA OAB - MT12753-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. F. D. S. (REQUERIDO)

 

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 : 

1039755-44.2019.8.11.0041. REQUERENTE: TEREZINHA FERREIRA 

RODRIGUES REQUERIDO: WILSON FERNANDES DE SOUSA 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 Guarda das infantes 

Cibele Rodrigues de Sousa e Kely Rodrigues de Sousa proposta por 

Terezinha Ferreira Rodrigues em face de Wilson Fernandes de Sousa. 

Considerando que não há noticias nem documentos que comprovem que 

as crianças estejam sob condição de risco, denego o pedido liminar. 

Ainda, tendo em vista que o requerido reside em outro Estado, deixo por 

ora, de designar audiência de conciliação. Cite-se o requerido, para 

contestar, no prazo de 15 (quinze) dias, por intermédio de advogado, sob 

pena de revelia. Expeça-se Carta Precatória. Intime-se. Cumpra-se. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1011649-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR SOARES GUIMARAES JUNIOR OAB - MT16832-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO JOSE DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1011649-38.2020.8.11.0041. 

INVENTARIANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA INVENTARIADO: MAURO 

JOSE DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Inventário proposta por 

Maria Aparecida da Silva em razão do falecimento de seu esposo Mauro 

José da Silva, cuja certidão de óbito informa que o inventariado era 

casado, deixou 02 (dois) filhos, ambos já falecidos e bens a inventariar. 2. 

Nos termos do art. 617, inciso III, do Código de Processo Civil, NOMEIO 

inventariante a requerente Maria Aparecida da Silva que, no prazo de 5 

(cinco) dias, deverá comparecer à Secretaria desta Vara Judicial para 

firmar termo de compromisso de bem e fielmente cumprir a função, sob 

pena de remoção. 3. Prestado o compromisso, a inventariante deverá, no 

prazo de 20 (vinte) dias úteis, apresentar as primeiras declarações, 

contendo o rol de bens, de dívidas e qualificação dos herdeiros, nos 

termos do art. 620 e seus incisos do Código de Processo Civil, sob pena 

de remoção. 4. As primeiras declarações deverão ser instruídas com os 

seguintes documentos: a) certidões atualizadas de inteiro teor das 

matrículas dos imóveis; b) certidões negativas de débitos fiscais 

expedidas pelas Fazendas Públicas (Municipal, Estadual e Federal); d) 

certidão de inexistência de testamento (Prov. n. 56/2016/CNJ). 5. Caso não 

haja litígio quanto à partilha, no prazo para as primeiras declarações, 

observados os requisitos legais, a inventariante poderá requerer a 

conversão do inventário para o rito do arrolamento sumário (CPC, art. 659) 

ou comum (CPC, art. 664), mediante a apresentação de acordo de partilha, 

acompanhado dos necessários instrumentos de procuração de todos os 

herdeiros. 6. Defiro, por ora, a gratuidade processual ao Espólio, com a 

ressalva de que se for constatado que possui condições de arcar com as 

despesas do processo o benefício será revogado. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010834-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE GONCALINA DE CAMPOS SILVA (INVENTARIANTE)

BRUNA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIBIANO PEREIRA LEITE NETO OAB - MT8938/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT6844/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLITO FERREIRA DO NASCIMENTO (DE CUJUS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1010834-41.2020.8.11.0041. 

INVENTARIANTE: VALDETE GONCALINA DE CAMPOS SILVA 

REQUERENTE: BRUNA DA SILVA FERREIRA, DIEGO DA SILVA FERREIRA 

DE CUJUS: CARLITO FERREIRA DO NASCIMENTO Vistos. 1. Cuida-se de 

ação de Arrolamento Sumário proposta por Valdete Gonçalina de Campos 

Silva, Bruna da Silva Ferreira e Diego da Silva Ferreira, em que não foi 

observado o disposto no art. 660, incisos I a III, do Código de Processo 

Civil. 2. Com efeito, dispõe o art. 659 do Código de Processo Civil, que nas 

ações de arrolamento sumário a partilha amigável celebrada entre 

capazes será homologada de plano pelo juiz, nos termos da lei. 3. 

Analisando os autos, verifica-se que a petição inicial não foi instruída com 

os documentos necessários para ajuizamento da ação, e que impedem a 

homologação, sendo eles os seguintes: a) Rol de bens e os documentos 

de comprovação da sua propriedade, especialmente, no caso dos imóveis, 

das certidões de inteiro teor da matrícula imobiliária; b) Certidões negativas 

de débitos fiscais (Municipal, Estadual e Federal, em nome do falecido; c) 

Certidão de inexistência de testamento (Provimento n. 56/2016/CNJ); 4. 

Logo, verifica-se que a inicial não foi instruída com toda documentação 

necessária para homologação da partilha. 5. Sendo assim, com base no 

art. 320 e no art. 330, inciso IV, do CPC, a inicial deve ser emendada, sob 

pena de indeferimento. 6. Portanto, intimem-se os requerentes para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, instrua os autos com os documentos 

relacionados nesta decisão, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

7. Defiro, por ora, a gratuidade processual ao Espólio, com a ressalva de 

que se for constatado que possui condições de arcar com as despesas 

do processo o benefício será revogado. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 

de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009514-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZAIR ASSUNCAO E SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMIS PIRES DE ANDRADE OAB - MT8893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CERIACA DA SILVA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1009514-53.2020.8.11.0041. 

INVENTARIANTE: ELIZAIR ASSUNCAO E SILVA DE CUJUS: ANA CERIACA 

DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de ação de inventário proposta por Elizair 

Assunção e Silva em razão do falecimento de sua genitora Ana Ciriaco de 

Assunção, cuja certidão de óbito informa que a inventariada era viúva, 

deixou 05 (cinco) herdeiros e bens a inventariar. 2. Nos termos do art. 

617, inciso III, do Código de Processo Civil, NOMEIO inventariante a 

requerente Elizair Assunção e Silva que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

deverá comparecer à Secretaria desta Vara Judicial para firmar termo de 

compromisso de bem e fielmente cumprir a função, sob pena de remoção. 

3. Prestado o compromisso, a inventariante deverá, no prazo de 20 (vinte) 

dias úteis, apresentar as primeiras declarações, contendo o rol de bens, 

de dívidas e qualificação dos herdeiros, nos termos do art. 620 e seus 

incisos do Código de Processo Civil, sob pena de remoção. 4. As primeiras 

declarações deverão ser instruídas com os seguintes documentos: a) 

certidões atualizadas de inteiro teor das matrículas dos imóveis; b) 

certidões negativas de débitos fiscais expedidas pelas Fazendas Públicas 

(Municipal, Estadual e Federal); c) certidão de inexistência de testamento 
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(Prov. n. 56/2016/CNJ). 5. Caso não haja litígio quanto à partilha, no prazo 

para as primeiras declarações, observados os requisitos legais, a 

inventariante poderá requerer a conversão do inventário para o rito do 

arrolamento sumário (CPC, art. 659) ou comum (CPC, art. 664), mediante a 

apresentação de acordo de partilha, acompanhado dos necessários 

instrumentos de procuração de todos os herdeiros. 6. Defiro ao Espólio a 

gratuidade processual, com a ressalva de que se for constatado no curso 

do processo que possuí condições de arcar com as despesas 

processuais, o benefício será revogado. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

24 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009033-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA NASCIMENTO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLISON AKERLEY DA SILVA OAB - MT0008930S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABRHAO OLARIO COELHO (DE CUJUS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1009033-90.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELLEN CRISTINA NASCIMENTO LEITE DE CUJUS: ABRHAO 

OLARIO COELHO Vistos. 1. Trata-se de ação de inventário proposta por 

Ellen Cristina Nascimento Leite Coelho em razão do falecimento de seu 

esposo Abrhão Olario Coelho, cuja certidão de óbito informa que o 

inventariado era casado, deixou 03 (três) filhos e bens a inventariar. 2. 

Nos termos do art. 617, inciso III, do Código de Processo Civil, NOMEIO 

inventariante a requerente Ellen Cristina Nascimento Leite Coelho que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, deverá comparecer à Secretaria desta Vara 

Judicial para firmar termo de compromisso de bem e fielmente cumprir a 

função, sob pena de remoção. 3. Prestado o compromisso, a inventariante 

deverá, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, apresentar as primeiras 

declarações, contendo o rol de bens, de dívidas e qualificação dos 

herdeiros, nos termos do art. 620 e seus incisos do Código de Processo 

Civil, sob pena de remoção. 4. As primeiras declarações deverão ser 

instruídas com os seguintes documentos: a) certidões atualizadas de 

inteiro teor das matrículas dos imóveis; b) certidões negativas de débitos 

fiscais expedidas pelas Fazendas Públicas (Municipal, Estadual e Federal); 

c) certidão de inexistência de testamento (Prov. n. 56/2016/CNJ). 5. Caso 

não haja litígio quanto à partilha, no prazo para as primeiras declarações, 

observados os requisitos legais, a inventariante poderá requerer a 

conversão do inventário para o rito do arrolamento sumário (CPC, art. 659) 

ou comum (CPC, art. 664), mediante a apresentação de acordo de partilha, 

acompanhado dos necessários instrumentos de procuração de todos os 

herdeiros. 6. Defiro ao Espólio a gratuidade processual, com a ressalva de 

que se for constatado no curso do processo que possuí condições de 

arcar com as despesas processuais, o benefício será revogado. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004693-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY ALVES COLTURATO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL GARCIA NOGUEIRA OAB - MT18790-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO COLTURATO (DE CUJUS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1004693-06.2020.8.11.0041. 

INVENTARIANTE: MARLY ALVES COLTURATO DE CUJUS: JOSE 

EDUARDO COLTURATO Vistos. 1. Cuida-se de Ação de Inventário 

ajuizada pela cônjuge de José Eduardo Colturato, maior e capaz, 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 III, do Código de 

Processo Civil, NOMEIO o requerente Marly Alves Colturato 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) 

inteiro teor das matrículas dos imóveis, atualizadas; III) certidão negativa 

de testamento (CNJ, Prov. 56/2016) em nome do falecido. 4. Defiro ao 

Espólio a gratuidade processual, com a ressalva de que se for constatado 

no curso do processo que possuí condições de arcar com as despesas 

processuais, o benefício será revogado. 5. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se e renove-se a conclusão para indeferimento 

da petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1002904-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS OAB - MT12803-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. V. D. S. (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 : 

1002904-69.2020.8.11.0041. REQUERENTE: ALINE ALMEIDA DANTAS 

REQUERIDO: FERNANDO VALERIO DOS SANTOS Vistos. Defiro o pedido 

de gratuidade processual, nos termos dos arts. 98 e 99, § 2º, do Código 

de Processo Civil. Cuida-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de 

Bens aforada por Aline Almeida Dantas em face de Fernando Valério dos 

Santos. A requerente busca a decretação do divórcio, a guarda, alimentos 

e regulamentação de visitas aos infantes, bem como a partilha do bem 

imóvel e a desocupação pelo requerido. A medida consistente no 

afastamento do requerido do lar deve ser concedida, visto que presentes 

os requisitos legais, já que, em decorrência das brigas e desavenças, a 

requerente precisou sair da sua casa com os infantes, e deseja retornar. 

Além de a requerente ser a parte beneficiada pelo programa “minha casa 

minha vida”, alega que o requerido não está efetuando o pagamento das 

parcelas do imóvel. Além disso, possui a guarda de fato dos infantes, e 

voltar para a sua residência, por ora, é a medida mais adequada. Com 

essas considerações, defiro o pedido de desocupação, devendo o 

requerido se afastar do lar imediatamente. Designo audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 06 de agosto de 2020, às 17h30min. Se não 

houver acordo, a parte requerida terá, a partir desta data, o prazo de 15 

(quinze) dias para contestar, por intermédio de advogado, sob pena de 

revelia. Sirva a presente cópia como mandado. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1037873-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. M. D. S. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA OAB - MT20736-B (ADVOGADO(A))

JULIANA MACHADO RIBEIRO OAB - MT15581-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE LUIS CESAR OAB - MT4030-O (ADVOGADO(A))

SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA OAB - MT7149-B 

(ADVOGADO(A))

JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK OAB - MT13494-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA TEIXEIRA HOSHINO OAB - MT20290/O (ADVOGADO(A))

Silvano Macedo Galvão OAB - MT4699-O (ADVOGADO(A))

PAULO COSME DE FREITAS OAB - MT3739-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO
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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 : 

1037873-18.2017.8.11.0041. REQUERENTE: JOSSANAN SANTANA 

REQUERIDO: MARIA LIDIANA MACIEL DA SILVA SANTANA Vistos. As 

partes possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu respectivo 

polo processual e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a postular em Juízo. Não há aparentes irregularidades a sanar. 

Defiro a produção de provas orais requeridas pelas partes, consistentes 

em seus depoimentos pessoais e de suas testemunhas. Designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 09 de setembro 

de 2020, às 14h30min. O rol de testemunhas deverá ser apresentado no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 357, § 4º, do Código de 

Processo Civil. Cada parte deverá comparecer com seu Advogado e suas 

testemunhas. Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada, do dia, da hora e do local da audiência designada (CPC, art. 455). 

A Defensoria Pública, a parte por ela assistida e suas testemunhas, 

deverão ser intimadas pessoalmente. Promova-se a alteração no 

cadastro, a fim de que conste como patrona da requerida a Defensoria 

Pública que presta assistência às partes rés. (id 29414271). Intimem-se. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-301 INSOLVÊNCIA REQUERIDA PELO DEVEDOR OU 

PELO ESPÓLIO

Processo Número: 1009338-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DA COSTA GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGUINALDO ALMEIDA SANTOS OAB - MT0022288A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA MARIA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1009338-74.2020.8.11.0041. 

EXEQUENTE: VANESSA DA COSTA GUIMARAES EXECUTADO: SILVIA 

MARIA DA COSTA Vistos. Vanessa da Costa Guimarães ajuizou Ação de 

Arbitramento de Aluguel c/c Cobrança com Pedido de Liminar em desfavor 

de Silvia Maria da Costa. Aduz a requerente que é uma das herdeiras do 

inventário de Osvaldo Vieira Guimarães, registrado sob o nº 

0018583-54.2005.8.11.0041, distribuído na data de 01.03.2005, onde a 

requerida Silvia Maria da Costa foi nomeada ao encargo de inventariante. 

Afirma ainda, que a requerida têm usufruído exclusivamente do imóvel que 

compõe o acervo hereditário, o que tem causado grande insatisfação na 

requerente. Pleiteia com a presente demanda o arbitramento de aluguel em 

sede de liminar, tendo em vista que a requerida não concorda em 

desocupar o imóvel. Portanto, requer o arbitramento no valor de R$ 72,72 

(setenta e dois reais e setenta e dois centavos), em seu favor e 

depositado judicialmente. É o necessário à análise e decisão. Inicialmente, 

indefiro a liminar pretendida, tendo em vista a necessidade de dilação 

probatória, bem como o necessário contraditório e ampla defesa da 

requerida. Sendo assim, visando a composição entre as partes designo 

audiência de conciliação para o dia 13 de agosto de 2020, às 13h30min. 

Sirva a cópia desta decisão como mandado de citação/intimação da 

requerida[1]. Associe-se aos autos de nº 0018583-54.2005.8.11.0041. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz 

de Direito [1] Endereço: Rua Paraúna, nº 28, Bairro Planalto, em Cuiabá/MT, 

Fone (65) 9 9206-2059.

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

Processo Número: 1044391-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARYALICE DE ARRUDA AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DE AMORIM (REU)

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 : 

1044391-87.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MARYALICE DE ARRUDA 

AMORIM REU: JULIO CESAR DE AMORIM Vistos. Justiça gratuita deferida 

no id. 18543230. Trata-se de Ação de Alimentos proposta por Maryalice 

de Arruda Amorim em face de Julio Cesar de Amorim. A inicial está 

acostada no id. 17167490. O requerido apresentou contestação no id. 

20039120, devidamente impugnado no id. 20610626. As partes possuem 

legitimidade para figurar, cada uma, em seu respectivo pólo processual e 

estão devidamente representadas por profissionais habilitados a postular 

em Juízo. Não há preliminares suscitadas, nem irregularidades a sanar. 

Nos termos do artigo 357, II, do Novo Código de Processo Civil, 

conveniente se faz, para o deslinde das questões apostas nos autos, com 

o início da fase instrutória, o depoimento pessoal das partes e/ou a oitiva 

de testemunhas, sem descurar-se de outo meio de prova que se mostre 

razoável. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o 

dia 03 de setembro de 2020, às 16h30min. As partes deverão comparecer 

para prestar depoimento, acompanhadas de suas testemunhas. O rol de 

testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos de artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil. Cada parte deverá 

comparecer com seu Advogado e suas testemunhas. Cabe ao advogado 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do 

local da audiência designada (CPC, art. 455). Intimem-se. Cumpra-se. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002968-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LISLAINE KAROLINE SILVA RAMOS OAB - 062.188.191-08 

(REPRESENTANTE)

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DAMIÃO DA ROCHA FERREIRA (REU)

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 : 

1002968-79.2020.8.11.0041. REPRESENTANTE: LISLAINE KAROLINE 

SILVA RAMOS REU: RAFAEL DAMIÃO DA ROCHA FERREIRA Vistos. 

Defiro o pedido de gratuidade processual, nos termos dos arts. 98 e 99, § 

2º, do Código de Processo Civil. Cuida-se de Ação de Alimentos proposta 

por Layanni Karoline da Silva Ferreira representada por sua genitora 

Lislaine Karoline Silva Ramos em face de Rafael Damião da Rocha Ferreira 

Cruz. Considerando a relação de parentesco entre a infante e o requerido, 

conforme atesta a certidão de nascimento, defiro os alimentos provisórios 

a filha Layanni Karoline da Silva Ferreira, que arbitro, por ora, em 1/3 (um 

terço) do salário mínimo, incidindo inclusive, sobre férias e 13º salário, 

quando houver. O valor dos alimentos deverá ser depositado, até o dia 10 

(dez) de cada mês, na conta bancária a ser indicada pela parte autora, no 

prazo de 5 (cinco) dias, ou mediante recibo. O trinômio 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade será aferido em momento 

oportuno, após exaurimento da cognição. Designo audiência de 

conciliação para o dia 12 de agosto de 2020, às 13h30min. Se não houver 

acordo, o requerido terá, a partir daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias 

para contestar, por intermédio de advogado, sob pena de revelia. Sirva 

cópia da presente como mandado. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-64 AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

Processo Número: 0001027-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. M. V. C. (REU)

I. M. D. C. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO NUNES DA CUNHA NETO OAB - MT3146-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  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

0001027-19.2017.8.11.0041. AUTOR(A): ESTEVAM VAZ CURVO REU: 
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INES MARIA DA COSTA MARQUES, ELAIR COSTA MARQUES VAZ 

CURVO Vistos. Trata-se de Ação de Prestação de Contas proposta por 

Estevam Vaz Curvo em face de Inês Maria da Costa Marques. Petição 

inicial acostada nos ids. 25368019/ 25368037/ 25368038. No id. 25368049 

fora determinado a citação da parte requerida para apresentar a 

prestação de contas ou contestação. Citação positiva da parte requerida – 

id. 25368075, que apresentou contestação nos ids. 25368078/ 25368079/ 

25368080/ 25368081/ 25368082/ 25368083. Logo após, a requerida 

pugnou pelo cumprimento de um acordo firmado com o requerente, para a 

expedição de ofício para desconto em folha de pagamento, que foi 

deferido no id. 25368102. O requerente apresentou impugnação à 

contestação nos ids. 25368107/ 25368108. No id. 25368111 o feito foi 

saneado, com a designação de audiência de instrução e julgamento. No id. 

25368139 consta Agravo de Instrumento manejado pela requerida, que 

indeferiu a medida liminar vindicada. As partes apresentaram rol de 

testemunhas – ids. 25368140/ 25368141/ 25368142. Nos ids. 25368231/ 

25368232/ 25368233/ 25368234/ 25368235 constam os Relatórios de 

Estudo Social e Psicossocial Por ausência e também por solicitação das 

partes, foram redesignadas inúmeras vezes a Audiência de Conciliação, 

Instrução e Julgamento. No id. 25368263 o requerente informou o 

falecimento da Sra. Elair Costa Marques Curvo e manifestou pela 

interrupção do desconto da pensão alimentícia. No id. 25368268, pugnou 

ainda pela expedição de ofício para Agência Central do UNICRED para 

informar o falecimento da Sra. Elair e determinar o cancelamento da conta 

corrente. Na oportunidade, a requerida informou a existência de uma Ação 

de Inventário, que tramitou neste Juízo (nº. 19848-08.2016.811.0042) e 

solicitou a apreciação do pedido do autor, na Ação de Inventário. No id. 

25368272 consta Termo de Audiência de Conciliação, Instrução e 

Julgamento. No id. 25368275, o Juízo da 1ª Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher declinou a competência 

para processar e julgar o presente feito, determinando a remessa dos 

autos a este Juízo. No id. 25368299, fora determinada a distribuição da 

presente ação de forma aleatória, considerando não existir conexão desta 

presente ação com a ação de inventário. No id. 25368300, a presente 

ação foi distribuída por sorteio para este Juízo. É o necessário à análise e 

decisão. Recebo os autos da forma em que se encontra. Ao analisar o 

deslinde processual, verifiquei que na única audiência de instrução e 

julgamento realizada, o único objeto discutido foi a competência para 

processar e julgar o feito. Desta forma, redesigno nova audiência de 

instrução e julgamento, para o dia 03 de setembro de 2020, às 15h30min. 

Intime-se. Cumpra-se. Ás providências. Sergio Valério Juiz de Direito

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

Processo Número: 1002407-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. B. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN DOS SANTOS BARROS OAB - RJ079257 (ADVOGADO(A))

GLAUCIA CALAZANS BARREIRA OAB - 512.948.501-72 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. M. V. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA DE LAINO FERREIRA OAB - RJ190421 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

nt 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 : 

1002407-55.2020.8.11.0041. AUTOR: FERNANDA CALAZANS BARREIRA 

MARQUES REPRESENTANTE: GLAUCIA CALAZANS BARREIRA REU: 

VAGNER MARQUES VAZ Vistos. Justiça gratuita deferida no id. 

28250866, fl. 17. Trata-se de Ação Revisional de Alimentos proposta por 

Fernanda Calazans Barreira Marques em face de Vagner Marques Vaz. A 

Inicial está acostada no id. 28250863, fls. 5/11. O requerido apresentou 

contestação no id. 28250876, fls. 4 e ss., devidamente impugnada no id. 

28250881, fls. 4 e ss. Inicialmente, no que concerne à Preliminar de Inépcia 

da Inicial, entendo que a mesma não merece acolhimento, uma vez que se 

baseia na ausência de juntada de documento que comprovasse a 

capacidade do requerido em pagar os alimentos em um valor acima do já 

fixado, contudo, tal fundamento não pode ser considerado para análise da 

questão em comento, tendo em vista que se trata de matéria de mérito, que 

não induz de forma alguma a extinção do feito sem julgamento de mérito. 

Alem disso, não se trata de ação que exige a prova com a inicial, mas que 

poderá ser produzida em audiência, e não se pode furtar à parte esse 

direito. Ademais, importante consignar que o § 1º do artigo 330 do CPC, 

dispõe acerca da inépcia da inicial, onde se encontram inseridas as 

hipóteses em que a mesma não tem aptidão, sendo certo, que referidas 

hipóteses, não coadunam, na presente demanda, com as razões expostas 

em sede de preliminar, uma vez conforme mencionado, a inicial se 

apresenta válida, regular e apta, contendo os requisitos que a lei 

considera indispensáveis para que produza seus regulares efeitos. “(...) 

Inépcia da inicial. Petição inicial inepta é aquela considerada não apta a 

produzir efeitos jurídicos em decorrência de vícios que a tornem confusa, 

contraditória, absurda ou incoerente, somente sendo possível seu 

indeferimento por inépcia quando impossível seu aproveitamento, o que 

não é o caso dos autos. Art. 330, inciso I, §1º do CPC/15. Caso. (...). 

DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 

70080727464, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 23-05-2019) Assim, AFASTO a 

preliminar arguida de inépcia da inicial. Ainda, no que tange aos requisitos 

do art. 77 do CPC, não verifiquei nenhum descumprimento dos deveres 

inerente à parte autora, motivo pelo qual, afasto tal arguição. 

Considerando que as partes estão representadas e que não existe 

qualquer preliminar a ser analisada, bem como, não vislumbrando qualquer 

nulidade ou irregularidade a ser sanada, DOU O FEITO POR SANEADO. 

Nos termos do artigo 357, II, do Novo Código de Processo Civil, 

conveniente se faz, para o deslinde das questões apostas nos autos, com 

o início da fase instrutória, o depoimento pessoal das partes e/ou a oitiva 

de testemunhas, sem descurar-se de outo meio de prova que se mostre 

razoável. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o 

dia 03 de setembro de 2020, às 13h30min. As partes deverão comparecer 

para prestar depoimento, acompanhadas de suas testemunhas. O rol de 

testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos de artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil. Cada parte deverá 

comparecer com seu Advogado e suas testemunhas. Cabe ao advogado 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do 

local da audiência designada (CPC, art. 455). Expeça-se Carta Precatória. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1059958-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. D. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. D. S. (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 : 

1059958-27.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ELANES MARQUES DE 

TOLEDO REQUERIDO: ALDO GONCALVES 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 Ação de Divórcio proposta por 

Elanes Marques de Toledo em face de Aldo Gonçalves da Silva. Nota-se 

que a autora não instruiu a inicial com elementos que evidenciam a 

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

do processo, conforme aduz o art. 300 do Código de Processo Civil, 

portanto, indefiro o pedido. Designo audiência de conciliação para o dia 06 

de agosto de 2020, às 14h30min. Se não houver acordo, a parte requerida 

terá, a partir daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar, por 

intermédio de advogado, sob pena de revelia. Sirva cópia da presente 

como mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003421-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE FROGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA OAB - MT9250-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE AUXILIADORA DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Vistos. Acolho a emenda de ids. 

29225975/29225956. Defiro o pedido de gratuidade processual, nos 

termos dos arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Trata-se de 

Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos e 

Partilha de Bens proposta por Gilberto de Froge em face de Cristiane 

Auxiliadora de Paula. Considerando a relação de parentesco entre o 

infante e o requerente, conforme atesta a certidão de nascimento, defiro 

os alimentos provisórios ofertados ao filho Raul Miguel Paula de Froge, que 

arbitro, por ora, em 20% (vinte por cento) do salário líquido do requerente, 

compreendidos como tais, toda e qualquer remuneração, inclusive férias e 

13º salário, quando houver, descontados apenas os valores a título de 

previdência social pública e imposto de renda retido na fonte. O valor dos 

alimentos deverá ser depositado, até o dia dez (10) de cada mês, na conta 

bancária a ser indicada pela parte autora no prazo de 5 (cinco) dias, ou 

mediante recibo. O binômio necessidade/possibilidade será aferido em 

momento oportuno, após exaurimento da cognição. Com relação à partilha 

de bens, não sendo comprovada a propriedade dos bens, a partilha ficará 

restrita apenas ao campo obrigacional. Designo audiência de conciliação 

para o dia 16 de junho de 2020, às 16h30min, oportunidade em que as 

partes deverão apresentar prova de seu estado civil, ou seja, certidão de 

nascimento ou de casamento, atualizada. Se não houver acordo, a parte 

requerida terá, a partir daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecer resposta à ação, por intermédio de advogado, sob pena de 

revelia. OFICIE-SE à empresa empregadora do requerido, para que, 

proceda ao desconto dos alimentos, conforme acima determinado. Dê-se 

ciência ao Ministério Público. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio 

Valério Juiz de Direito

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

Processo Número: 1014979-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANA RAMOS ZOLOIZAKAERO (AUTOR(A))

EMILY INGRID SOUZA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANE PAREJA OAB - MT4249/O (ADVOGADO(A))

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS SOUSA DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA FLORENCIA CAMARGO OAB - MT22054/O (ADVOGADO(A))

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 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1014979-48.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): FLAVIANA RAMOS ZOLOIZAKAERO, EMILY INGRID SOUZA 

RAMOS REU: MARCOS SOUSA DA SILVA Vistos. Justiça gratuita deferida 

no id. 18543230. Trata-se de Ação Revisional Alimentos proposta por 

Emily Ingrid Souza Ramos representada por sua genitora Flaviana Ramos 

Zoloizakaero, em face de Marcos Sousa da Silva. A inicial está acostada 

no id. 714749. O requerido apresentou contestação no id. 11602916, 

devidamente impugnado no id. 12238252. As partes possuem legitimidade 

para figurar, cada uma, em seu respectivo pólo processual e estão 

devidamente representadas por profissionais habilitados a postular em 

Juízo. Não há preliminares suscitadas, nem irregularidades a sanar. Nos 

termos do artigo 357, II, do Novo Código de Processo Civil, conveniente se 

faz, para o deslinde das questões apostas nos autos, com o início da fase 

instrutória, o depoimento pessoal das partes e/ou a oitiva de testemunhas, 

sem descurar-se de outo meio de prova que se mostre razoável. Designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 17 de junho de 

2020, às 15h30min. As partes deverão comparecer para prestar 

depoimento, acompanhadas de suas testemunhas. O rol de testemunhas 

deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 

357, § 4º, do Código de Processo Civil. Cada parte deverá comparecer 

com seu Advogado e suas testemunhas. Cabe ao advogado informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do local da 

audiência designada (CPC, art. 455). Intimem-se. Cumpra-se. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009312-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS OAB - MT9519-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. R. M. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, parágrafo 2º, do Código de 

Processo Civil. Trata-se de Ação de Curatela proposta por Milena Cesário 

Mateus em face de seu pai Nivaldo Rodrigues Mateus. Diante da 

plausibilidade do pedido, conferida pelo documento de id. 29741670, defiro 

o pedido de curatela provisória e nomeio a requerente Milena Cesário 

Mateus como curadora provisória. Lavre-se o termo de compromisso nos 

termos pleiteados na inicial. Cite-se e intime-se o requerido para 

comparecer perante este Juízo no dia 18 de junho de 2020, às 15h30min 

para ser entrevistado. Após a audiência, poderá o requerido impugnar o 

pedido no prazo de 15 (quinze) dias, consoante o art. 752 do Novo Código 

de Processo Civil. No ato da citação, o ilustre oficial de justiça deverá 

informar se o requerido encontra-se em condições de locomoção para se 

apresentar em Juízo. Com as informações, conclusos. Conste do mandado 

que o mesmo poderá impugnar o pedido, contados 15 (quinze) dias após a 

realização da audiência. Cite-se mediante as cautelas e advertências 

legais. Notifique-se o Ministério Público. Sirva cópia da presente como 

mandado. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1062132-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DA SILVA AMORIM (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT17268-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO FERREIRA DA SILVA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1062132-09.2019.8.11.0041. 

INVENTARIANTE: SEBASTIANA DA SILVA AMORIM DE CUJUS: PEDRO 

FERREIRA DA SILVA Vistos. 1. Cuida-se de aAão de Arrolamento Sumário 

proposta pela irmã de Pedro Ferreira da Silva, em que não foi observado o 

disposto no art. 660, incisos I a III, do Código de Processo Civil. 2. Com 

efeito, dispõe o art. 659 do Código de Processo Civil, que nas ações de 

arrolamento sumário a partilha amigável celebrada entre capazes será 

homologada de plano pelo juiz, nos termos da lei. 3. Analisando os autos, 

verifica-se que a petição inicial não foi instruída com os documentos 

necessários para ajuizamento da ação, e que impedem a homologação, 

sendo eles os seguintes: a) Rol de bens e os documentos de 

comprovação da sua propriedade, especialmente, no caso dos imóveis, 

das certidões de inteiro teor da matrícula imobiliária; b) Certidões negativas 

de débitos fiscais (Municipal, Estadual e Federal, em nome do falecido; c) 

Certidão de inexistência de testamento (Provimento n. 56/2016/CNJ); 4. 

Logo, verifica-se que a inicial não foi instruída com toda documentação 

necessária para homologação da partilha. Se estivesse completamente 

instruída, não haveria este despacho, mas sim já a sentença. 5. Sendo 

assim, com base no art. 320 e no art. 330, inciso IV, do CPC, a inicial deve 

ser emendada, sob pena de indeferimento. 6. Portanto, intime-se a 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, instruam os autos com 

os documentos relacionados nesta decisão, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. 7. Defiro a gratuidade processual nos termos do arts. 98 e 

99, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de abril 

de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1044813-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEIRIAO AGUERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIOR ANTONIO DE OLIVEIRA GULIM OAB - SP208114 (ADVOGADO(A))

VINICIUS ALVES DE ALMEIDA VEIGA OAB - SP196574 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LEIRIAO AGUERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1044813-28.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: FLAVIO LEIRIAO AGUERA REQUERIDO: EDSON LEIRIAO 

AGUERA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Inventário proposta em razão do 

falecimento de Edson Leirião Aguera, cuja certidão de óbito informa que o 

falecido não deixou filhos e deixou bens a inventariar. 2. Inicialmente, 

verifica-se que foi formulado pedido de gratuidade processual para a 

parte, mas nas ações de inventário o recolhimento das custas constitui 

obrigação do Espólio, de modo que, o pedido de gratuidade deve ser 

analisado com fundamento nas condições do espólio de suportá-lo. Por 

essa razão, considerando que ainda não foi apresentado o rol de bens, 

defiro, por ora, a gratuidade processual ao Espólio, com a ressalva de que 

se for constatado que possui condições de arcar com as despesas do 

processo o benefício será revogado. 3. Nomeio inventariante, nos termos 

do art. 617, inciso III, do Código de Processo Civil, a requerente Flávio 

Leirião Aguera. 4. Lavre-se o termo de compromisso e intime-se o 

inventariante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, compareça à 

Secretaria desta Vara Judicial para firmar termo de compromisso de bem e 

fielmente cumprir a função. 5. Prestado o compromisso, o inventariante 

deverá, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, APRESENTAR as PRIMEIRAS 

DECLARAÇÕES, contendo o rol de bens, de dívidas e qualificação dos 

herdeiros, nos termos do art. 620 e seus incisos do Código de Processo 

Civil, sob pena de remoção. 6. As primeiras declarações deverão ser 

instruídas com os seguintes documentos: a) certidões atualizadas de 

inteiro teor das matrículas dos imóveis; b) certidão de óbito de todos os 

herdeiros que já faleceram; c) certidões negativas de débitos fiscais 

expedidas pelas Fazendas Públicas (Municipal, Estadual e Federal); d) 

certidões de negativa de testamentos do inventariado (Prov. n. 

56/2016/CNJ). 8=7. Caso não haja litígio quanto à partilha, no prazo para 

as primeiras declarações, observados os requisitos legais, o inventariante 

poderá requerer a conversão do inventário para o rito do arrolamento 

sumário (CPC, art. 659) ou comum (CPC, art. 664), mediante a 

apresentação de acordo de partilha, acompanhado dos necessários 

instrumentos de procuração de todos os herdeiros. 8. Com a juntada das 

primeiras declarações e de todos os documentos relacionados nesta 

decisão, cite-se a Fazenda Pública Estadual, na pessoa do i. 

Procurador-Geral do Estado. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de abril 

de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013416-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BENEDITO DE MAGALHAES FILHO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE RODRIGUES DE MAGALHAES (DE CUJUS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1013416-14.2020.8.11.0041. 

INVENTARIANTE: MANOEL BENEDITO DE MAGALHAES FILHO DE CUJUS: 

MARIA JOSE RODRIGUES DE MAGALHAES Vistos. 1. Cuida-se de Ação 

de Inventário proposta em razão do falecimento de Maria José Rodrigues 

de Magalhães, casada, deixou 06 (seis) filhos e não deixou bens a 

inventariar, qual o requerente informa que os herdeiros Sandra, Raull, 

Diego, Isaias e Suzana pretendem renunciar os direitos hereditários, 

relativo ao veículo VW Polo 1.6, ano 2002/2003, Placa KAT 2497. Para 

tanto, a inicial foi instruído com termos particulares de renúncia. 3. 

Inicialmente, verifica-se que a petição inicial não foi instruída com as 

procurações dos herdeiros pretensos renunciantes. 4. Além disso, 

verifica-se irregularidade formal nos atos de renúncia dos herdeiros 

Sandra, Raull, Diego, Isaias e Suzana, haja vista que, conforme previsto 

no art. 1.806 do Código Civil, a renúncia deve constar de instrumento 

público ou termo judicial, ou seja, lavrado em juízo, não havendo previsão 

para que sejam realizadas por instrumento particular. 5. Nesse sentido, é 

firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A renúncia da 

herança é ato solene, exigindo o art. 1.806 do CC, para o seu 

reconhecimento, que conste "expressamente de instrumento público ou 

termo judicial", sob pena de nulidade (CC, art. 166, IV), não produzindo 

qualquer efeito, sendo que "a constituição de mandatário para a renúncia 

à herança deve obedecer à mesma forma, não tendo validade a outorga 

por instrumento particular" (REsp 1.236.671/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro 

Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 09/10/2012, DJe 04/03/2013). 8. 

Recurso especial não provido.” (REsp 1551430/ES, Rel. Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 16/11/2017) 6. Como se 

observa, todos os filhos "renunciaram" irregularmente, em favor do 

cônjuge sobrevivente. Ora, se todos renunciam, deve ser chamada a 

próxima classe de herdeiros (Código Civil, art. 1.810), que seriam os 

netos. Somente na inexistência deles é que a herança iria para o avô. 

Além da irregularidade acima, a renúncia direcionada em favor de alguém, 

não seria renúncia, mas cessão de direitos, e esta somente pode ser feita 

por escritura pública (art. 1.793 do Código Civil). 7. Outrossim, denota-se 

que o veículo não foi transferido para o nome da falecida, conforme 

demonstra o documento acostado junto ao id. 30562635, o que exige a 

prévia transferência e para isso é necessário que proceda à baixa da 

restrição. 7. Diante do exposto, com base no art. 320 e no art. 330, inciso 

IV, do CPC, determino a emenda da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, para que seja instruída com: a) certidões negativas de débitos fiscais 

expedidas pelas Fazendas Públicas (Municipal, Estadual e Federal) b) 

instrumentos de procuração de todos os herdeiros da falecida. c) 

renúncias realizadas na forma solene, prevista no art. 1.806 do Código 

Civil; d) comprovação de baixa da alienação do veículo; e) certidão de 

inexistência de testamento (Provimento n. 56/2016/CNJ). 8. Defiro a 

gratuidade processual ao Espólio, com a ressalva de que se for 

constatado que possuí condições de arcar com as despesas processuais 

o benefício será revogado. 9. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se e renove-se a conclusão para indeferimento da petição inicial 

e extinção do processo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de abril de 

2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1038600-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA NEIDE GOMES DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

gustavo farias saber OAB - MT15959-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON GOMES DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1038600-06.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANA NEIDE GOMES DAMASCENO REQUERIDO: GERSON 

GOMES DE MORAIS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Inventário proposta em 

razão do falecimento de Gerson Gomes de Morais, cuja certidão de óbito 

informa que o falecido não deixou filhos e deixou bens a inventariar. 2. 

Inicialmente, verifica-se que foi formulado pedido de gratuidade processual 

para a parte, mas nas ações de inventário o recolhimento das custas 

constitui obrigação do Espólio, de modo que, o pedido de gratuidade deve 

ser analisado com fundamento nas condições do espólio de suportá-lo. 

Por essa razão, considerando que ainda não foi apresentado o rol de 

bens, defiro, por ora, a gratuidade processual ao Espólio, com a ressalva 

de que se for constatado que possui condições de arcar com as 

despesas do processo o benefício será revogado. 3. Nomeio 

inventariante, nos termos do art. 617, inciso III, do Código de Processo 

Civil, a requerente Ana Neide Gomes Damasceno. 4. Lavre-se o termo de 

compromisso e intime-se a inventariante para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, compareça à Secretaria desta Vara Judicial para firmar termo de 

compromisso de bem e fielmente cumprir a função. 5. Prestado o 
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compromisso, a inventariante deverá, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, 

APRESENTAR as PRIMEIRAS DECLARAÇÕES, contendo o rol de bens, de 

dívidas e qualificação dos herdeiros, nos termos do art. 620 e seus 

incisos do Código de Processo Civil, sob pena de remoção. 6. As primeiras 

declarações deverão ser instruídas com os seguintes documentos: a) 

certidões atualizadas de inteiro teor das matrículas dos imóveis; b) 

certidão de óbito de todos os herdeiros que já faleceram, inclusive dos 

genitores do inventariado; c) certidões negativas de débitos fiscais 

expedidas pelas Fazendas Públicas (Municipal, Estadual e Federal); d) 

certidão negativa de testamento do inventariado (Prov. n. 56/2016/CNJ). 

8=7. Caso não haja litígio quanto à partilha, no prazo para as primeiras 

declarações, observados os requisitos legais, a inventariante poderá 

requerer a conversão do inventário para o rito do arrolamento sumário 

(CPC, art. 659) ou comum (CPC, art. 664), mediante a apresentação de 

acordo de partilha, acompanhado dos necessários instrumentos de 

procuração de todos os herdeiros. 8. Com a juntada das primeiras 

declarações e de todos os documentos relacionados nesta decisão, 

cite-se a Fazenda Pública Estadual, na pessoa do i. Procurador-Geral do 

Estado. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de abril de 2020. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1046844-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIN ASSIS DOS SANTOS (INVENTARIANTE)

PAMELLA ASSIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

TATIANE RAFAELA DE ARRUDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSILAYNE FIGUEIREDO CAMPOS OAB - MT6540-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARCISIO JOSE DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1046844-21.2019.8.11.0041. 

INVENTARIANTE: YASMIN ASSIS DOS SANTOS REQUERENTE: PAMELLA 

ASSIS DOS SANTOS, TATIANE RAFAELA DE ARRUDA SANTOS 

INVENTARIADO: TARCISIO JOSE DOS SANTOS Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Inventário proposta em razão do falecimento de Tarcisio José dos 

Santos, cuja certidão de óbito informa que era solteiro, teve 04 (quatro) 

filhos e deixou bens a inventariar. 2. Inicialmente, verifica-se que foi 

formulado pedido de gratuidade processual para as partes, mas nas 

ações de inventário o recolhimento das custas constitui obrigação do 

Espólio, de modo que, o pedido de gratuidade deve ser analisado com 

fundamento nas condições do espólio de suportá-lo. Por essa razão, 

considerando que ainda não foi apresentado o rol de bens, defiro, por ora, 

a gratuidade processual ao Espólio, com a ressalva de que se for 

constatado que possui condições de arcar com as despesas do processo 

o benefício será revogado. 3. Nomeio inventariante, nos termos do art. 

617, inciso III, do Código de Processo Civil, a requerente Yasmin Assis dos 

Santos. 4. Lavre-se o termo de compromisso e intime-se a inventariante 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, compareça à Secretaria desta Vara 

Judicial para firmar termo de compromisso de bem e fielmente cumprir a 

função. 5. Prestado o compromisso, a inventariante deverá, no prazo de 

20 (vinte) dias úteis, APRESENTAR as PRIMEIRAS DECLARAÇÕES, 

contendo o rol de bens, de dívidas e qualificação dos herdeiros, nos 

termos do art. 620 e seus incisos do Código de Processo Civil, sob pena 

de remoção. 6. As primeiras declarações deverão ser instruídas com os 

seguintes documentos: a) certidões atualizadas de inteiro teor das 

matrículas dos imóveis; b) certidões negativas de débitos fiscais 

expedidas pelas Fazendas Públicas (Municipal, Estadual e Federal), em 

nome do falecido; d) certidão negativa de testamento do inventariado 

(Prov. n. 56/2016/CNJ). 6. Caso não haja litígio quanto à partilha, no prazo 

para as primeiras declarações, observados os requisitos legais, a 

inventariante poderá requerer a conversão do inventário para o rito do 

arrolamento sumário (CPC, art. 659) ou comum (CPC, art. 664), mediante a 

apresentação de acordo de partilha, acompanhado dos necessários 

instrumentos de procuração de todos os herdeiros. 7. Com a juntada das 

primeiras declarações e de todos os documentos relacionados nesta 

decisão, cite-se a Fazenda Pública Estadual, na pessoa do i. 

Procurador-Geral do Estado. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de abril 

de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003720-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLACYELLE BECE SIMOES GAHIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDO MANCINI OAB - MT1581-O (ADVOGADO(A))

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT2915-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOPOLDO RODRIGUES DE MENDONCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-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  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1003720-22.2018.8.11.0041. REQUERENTE: GLACYELLE BECE SIMOES 

GAHIVA REQUERIDO: LEOPOLDO RODRIGUES DE MENDONCA Vistos. 

Justiça gratuita deferida no id. 13561510. Trata-se de Ação de Divórcio 

Litigioso c/c Partilha de Bens proposta por Glacyelle Bece Simões Gahiva 

de Mendonça em face de Leopoldo Rodrigues de Mendonça. A inicial está 

acostada no id. 11819086. O requerido apresentou contestação no id. 

16237487, devidamente impugnada no id. 16833949. As partes possuem 

legitimidade para figurar, cada uma, em seu respectivo pólo processual e 

estão devidamente representadas por profissionais habilitados a postular 

em Juízo. Não há preliminares suscitadas, nem irregularidades a sanar. 

Defiro a produção de provas orais, consistentes em depoimentos das 

partes e de suas testemunhas. Designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 15 de setembro de 2020, às 13h30min. 

As partes deverão comparecer para prestar depoimento, acompanhadas 

de suas testemunhas. O rol de testemunhas deverá ser apresentado no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 357, § 4º, do Código de 

Processo Civil. Cada parte deverá comparecer com seu Advogado e suas 

testemunhas. Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada, do dia, da hora e do local da audiência designada (CPC, art. 455). 

Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011344-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1011344-54.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA LUIZA DE SOUZA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ Vistos. Maria Luiza de Souza ajuizou Ação Declaratória de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem c/c Pedido de 

Arrolamento de Bens e Concessão de Tutela de Urgência em face da 

Fazenda Pública Municipal de Cuiabá/MT em razão do falecimento de Lúcio 

Lino Correa. Visa a autora o reconhecimento da suposta união estável 

com o falecido em sede de tutela de urgência, bem como a partilha dos 

bens deixados pelo de cujus. É o necessário à análise e decisão. 

Preliminarmente, indefiro o pedido de tutela de urgência da alegada união 

estável, tendo em vista que não é possível o reconhecimento da união 

estável incidentalmente neste processo, pois tal requerimento demanda a 

produção de provas, o que é incompatível com rito do inventário. Por essa 

razão, diante da impossibilidade de reconhecer a união estável, deverá a 

requerente postular ação autônoma. Outrossim, consta como requerido o 

Município de Cuiabá tanto na peça exordial id. 30223756, como cadastrado 

no polo passivo da presente demanda, o que de fato está incorreto, uma 

vez que nas ações de inventário devem figurar como requerente apenas 

os sucessores inventariado. A propósito, a requerente apresentou duas 

ementas jurisprudenciais. No entanto, nenhuma delas se amolda ao fato 

em questão, porque uma diz afastar o colaterais; daí, precisaria provar 

que os pais do de cujus também já são falecidos. A outra, admite no polo 

passivo, o Município, tratando-se de herança jacente, o que também não é 
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o caso. Diante do exposto, intime-se a requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar a sua legitimidade para requerer a abertura de 

inventário, sob pena de indeferimento. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

27 de abril de 2020.

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1015165-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EULINA SATURNINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE LINS FAGUNDES OAB - MT14970-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA PATRICIA DE OLIVEIRA (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 : 

1015165-66.2020.8.11.0041. REQUERENTE: EULINA SATURNINA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ELIZANGELA PATRICIA DE OLIVEIRA 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 Eulina Saturnina de Oliveira em face de sua filha Elizangela Patricia de 

Oliveira. Tendo em vista as informações de que a requerida é portadora de 

transtornos mentais e comportamentais destorcidos, sofre de 

esquizofrenia paranoide, e faz uso de psicoativos (CID-10, F 19.2 e F 

20.0) - ids. 30909984/30909986, nomeio a requerente Eulina Saturnina de 

Oliveira 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 45 

(quarenta e cinco) dias. Com o laudo nos autos, dê-se ciência ao 

Ministério Público. Expeça-se o necessário Intimem-se. Cumpra-se com 

urgência. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1016705-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIL FRANCISCO BARCELOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MADALENO SALUSTIANO DA CRUZ (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 : 

1016705-52.2020.8.11.0041. REQUERENTE: EDENIL FRANCISCO 

BARCELOS REQUERIDO: MADALENO SALUSTIANO DA CRUZ Vistos. 

Trata-se de Ação de Substituição de Curatela proposta por Edenil 

Francisco Barcelos em face de Madaleno Salustiano da Cruz. Observa-se 

que a exordial foi endereçada ao juízo da 1ª Vara Especializada de Família 

e Sucessões desta Comarca. Ao analisar os documentos, verifico que no 

extrato de consulta processual de id. 31250682, o juízo que decretou a 

interdição do requerido foi o da 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta Comarca, no processo de nº. 9313-84.1997.811.0041. 

Dessa forma, julgada a ação de interdição pelo Juízo da 1ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões, eventuais questões posteriores ao 

trânsito em julgado, como prestação de contas, pedidos de alvará ou 

substituição/remoção de curador devem ser analisadas por ele, que 

decidiu acerca da interdição, visando assim, atender aos interesses do 

incapaz, os quais devem prevalecer a qualquer regra de competência. 

Nesse sentido: “(...) Uma vez declarada a interdição, e nomeado curador, 

a substituição deve ser examinada pelo mesmo juízo, ainda que transitada 

em julgado a sentença e arquivado o processo”. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE. UNÂNIME. (Conflito de Competência Nº 

70070798210, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 10/11/2016). Dessa forma, declaro a 

incompetência deste Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões de Cuiabá-MT, para processar e julgar a presente ação e 

declino a competência em favor do Juízo da 1ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta Comarca. Providencie-se a Senhora Gestora 

as anotações necessárias quanto à remessa dos autos. Intime-se e 

cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1037613-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUARACIL DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751-O 

(ADVOGADO(A))

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT12954-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMINIO CAETANO DE OLIVEIRA (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  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1037613-04.2018.8.11.0041. REQUERENTE: GUARACIL DIAS DE SOUZA 

REQUERIDO: HERMINIO CAETANO DE OLIVEIRA Vistos. Cuida-se de Ação 

de Interdição, proposta por Guaracil Dias de Sousa, em face de Herminio 

Caetano de Oliveira. Verifico que a presente ação foi proposta nesta 

Comarca, mas tanto o autor quanto o requerido, são residentes e 

domiciliados na cidade Santo Antônio de Leverger/MT, o que se encontra 

em desconformidade com a norma legal. Dispõe o art. 50 do Código de 

Processo Civil que: "A ação em que o incapaz for réu será proposta no 

foro de domicilio de seu representante ou assistente." Na ação de 

interdição e curatela, é competente o foro do domicílio do interditando, haja 

vista que, em ações dessa natureza, o que se deve buscar é a efetiva 

proteção à parte hipossuficiente da relação, facilitando o acesso à 

Justiça, bem como a importância da proximidade do juízo com a pessoa do 

interditando, devido à exigência de fiscalização da curatela. Nesse 

sentido, o e. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entende: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. REMESSA DOS AUTOS AO 

JUÍZO DO DOMICÍLIO DO INTERDITANDO. PRECEDENTES DO STJ. Segundo 

orientação jurisprudencial emanada do STJ, a definição da competência 

em ação de interdição deve levar em conta, prioritariamente, a proteção 

dos interesses do interditando, de modo que o encaminhamento dos autos 

à comarca em que o interditando é domiciliado permitirá uma tutela 

jurisdicional mais ágil, eficaz e segura. Agravo de Instrumento, Nº 

70080370349, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 04-04-2019).” Diante do exposto, 

declino a competência para a Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, 

mediante as devidas baixas e anotações. Após as baixas pertinentes, 

remetam-se os autos àquele juízo, com as nossas homenagens. Intime-se. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007521-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTILIA OLERINA DO NASCIMENTO GARCIA (REQUERENTE)

FRANCISLEY BENEDITO BARROS GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo: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 : 

1007521-72.2020.8.11.0041. REQUERENTE: OTILIA OLERINA DO 

NASCIMENTO GARCIA, FRANCISLEY BENEDITO BARROS GARCIA Vistos. 

Otilia Olerina do Nascimento Garcia e Francisley Benedito Barros Garcia 

aforaram Ação de Divórcio Direto Consensual pela qual pretendem a 

dissolução do vínculo conjugal e a homologação do acordo - id. 29459988. 

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 das requerentes. A certidão de 

casamento encontra-se acostada aos autos. A requerente voltará a usar 

o nome de solteira, qual seja Otilia Olerina do Nascimento. Portanto, JULGO 
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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 dos imóveis acostados no id. 29459988, 

ante a ausência de documento que comprove a propriedade, motivo pelo 

qual estão resguardados eventuais direitos de terceiros. 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. 

Justiça Gratuita. P. I. C. Cuiabá/MT, 25 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1024770-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KETULLY GOMES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE PASETTI OAB - MT11734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORENA DE AMORIM GRANDO (REQUERIDO)

NESTOR DOSSENA GRANDO (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 : 

1024770-70.2019.8.11.0041. REQUERENTE: KETULLY GOMES DE LIMA 

REQUERIDO: LORENA DE AMORIM GRANDO, NESTOR DOSSENA 

GRANDO Vistos. Trata-se de ação em que foi determinada a emenda da 

petição inicial, a fim de que fossem sanadas as irregularidades, tendo em 

vista que a exordial não foi proposta em face de nenhuma parte, sem o 

pedido com as suas especificações e sem valor da causa, o que não foi 

promovido pela parte autora, conforme certidão exarada no processo. É o 

sucinto relatório. D E C I D O. A petição inicial não preencheu os requisitos 

elencados no art. 319 e 320 do CPC, o que autoriza o seu indeferimento, 

conforme aduz o art. 330 do mesmo códex. Assim, é permitido a extinção 

do processo, independentemente da intimação prevista no art. 485, § 1º, 

do Cód. de Proc. Civil, conforme jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul: “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO SUPRIDA. 

INÉRCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. Com efeito, é permitido ao julgador 

extinguir o feito sem resolução de mérito, sempre que verificada alguma 

das hipóteses elencadas no artigo 485 do NCPC. No caso, restou 

evidenciada a ausência de interesse processual do apelante, o qual de 

maneira reiterada deixou de atender aos comandos do Juízo, não 

realizando o pagamento da condução do Oficial de Justiça para viabilizar a 

citação, mesmo intimado na forma do art. 485, parágrafo 1º do CPC, de 

molde que não merece reparos a decisão que indeferiu a inicial e extinguiu 

a execução, com fulcro no art. 924, incido I do CPC. RECURSO DE 

APELAÇÃO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70082044405, Décima 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leoberto Narciso 

Brancher, Julgado em: 14-08-2019) Em face do exposto, com fundamento 

parágrafo único do art. 320, do art. 321 e art. 330, inciso I, do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a inicial e, por conseguinte, nos termos do art. 

485, I, do mesmo Código, DECLARO extinto o processo sem resolução de 

mérito. Justiça gratuita. Dê-se ciência ao nobre Ministério Público. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

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

Processo Número: 1049428-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILDA SCARMANHANI DA SILVA PIMENTEL OAB - 112.265.101-59 

(REPRESENTANTE)

HELIO FERREIRA PIMENTEL OAB - 310.666.156-91 (REPRESENTANTE)

JOICE DANHONI OAB - MT0017008A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1049428-61.2019.8.11.0041. REPRESENTANTE: HELIO FERREIRA 

PIMENTEL, ROMILDA SCARMANHANI DA SILVA PIMENTEL Vistos. Hélio 

Ferreira Pimentel e Romilda Sacarmanhani da Silva Pimentel, devidamente 

qualificados, formularam o presente pedido de Autorização Judicial, com 

expedição de Alvará, para o fim de levantamento e saque dos valores, em 

conta bancária, junto às instituições financeiras Caixa Econômica Federal 

e Banco do Brasil, de titularidade de Thiago Moreno Ferreira Pimentel, filho 

dos requerentes, falecido em 16 de março de 2015, sob os fundamentos 

lançados na inicial. É o breve relatório. D E C I D O. Os documentos 

aportados comprovam que os requerentes tem legitimidade para formular 

este pedido, visto que são genitores do falecido. Ademais, consta na 

certidão de óbito (id. 25632177) que o de cujus era solteiro e não deixou 

filhos, o que confirma serem os requerentes legitimados ao pedido 

constante dos autos. Dessa forma, estando satisfeitas as exigências 

legais, defiro o pedido de alvará formulado na inicial, autorizando o 

levantamento e saque dos valores junto às instituições financeiras Caixa 

Econômica Federal e Banco do Brasil do falecido Thiago Moreno Ferreira 

Pimentel, em favor dos requerentes Hélio Ferreira Pimentel e Romilda 

Sacarmanhani da Silva Pimentel. Transitada em julgado, certifique-se e 

expeça-se o alvará, conforme deliberação supra. Ao alvará deverá ser 

juntada fotocópia desta sentença, ou ser ela transcrita integralmente no 

alvará. Após, arquive-se, com as baixas pertinentes. Sem custas, porque 

defiro o requerimento de gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 

e 99, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. P. I. C. Cuiabá/MT, 27 de 

abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

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

Processo Número: 1017617-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA FERREIRA (REQUERENTE)

JENYFER FERREIRA BERWIG (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo: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 : 

1017617-49.2020.8.11.0041. REQUERENTE: SELMA MARIA FERREIRA, 

JENYFER FERREIRA BERWIG Vistos. Selma Maria Ferreira e Jenyfer 

Ferreira Berwig, devidamente qualificadas, formularam o presente pedido 

de Alvará Judicial, para o fim de levantamento e saque dos valores de 

FGTS, PIS/PASEP, junto à instituição financeira Caixa Econômica Federal, 

de titularidade de Jacir Alfredo Berwing, falecido em 11 de junho de 2017, 

sob os fundamentos lançados na inicial. É o breve relatório. D E C I D O. 

Inicialmente, não conheço do documento denominado renúncia, firmado 

pela filha do de cujus, pois não está revestido da formalidade legal, visto 

que somente pode ocorrer mediante escritura pública ou por termo nos 

autos do processo. Além disso, a renúncia em favor de alguém não existe. 

Para direcionar a herança alguém, primeiro é preciso aceitar, porque 

ninguém direciona a alguém, algo que não possui. Se assim o fizer, em 

caso de herança, já não se trata de renúncia, mas sim de cessão de 

direitos hereditários, e esta, nos termos do art. 1.793 do Código Civil, 

somente pode ocorrer por escritura pública. Dito isso, os documentos 

aportados comprovam que as requerentes têm legitimidade para formular 

este pedido, como viúva e filha do falecido. Dessa forma, estando 

satisfeitas as exigências legais, defiro o pedido de alvará formulado na 

inicial, autorizando o levantamento e saque dos valores provenientes de 

FGTS, PIS/PASEP do falecido Jacir Alfredo Berwing, em favor de ambas 

as requerentes Selma Maria Ferreira e Jenyfer Ferreira Berwig. Transitada 

em julgado, certifique-se e expeça-se o alvará, conforme deliberação 

supra. Ao alvará deverá ser juntada fotocópia desta sentença, ou ser ela 

transcrita integralmente no alvará. Após, arquive-se com a adoção das 

formalidades de praxe. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá/MT, 27 de abril de 

2020. Sergio Valério Juiz de Direito

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

Processo Número: 1005553-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI MARQUES OAB - MT14678-O (ADVOGADO(A))

DILMA GOMES OAB - MT22771/O (ADVOGADO(A))

REOCI FERMINO CALADO GONCALVES OAB - 429.267.691-72 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUVENAL GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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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 : 

1005553-41.2019.8.11.0041. REPRESENTANTE: REOCI FERMINO CALADO 

GONCALVES REQUERIDO: JUVENAL GONCALVES Vistos. Acolho a 

emenda de id. 25467233. Reoci Firmino Calado Gonçalves, Maria Augusta 

Gonçalves, Edna Aparecida Gonçalves, José Osnardo Gonçalves, Sonia 

Regina Gonçalves da Silva, devidamente qualificados, formularam o 

presente pedido de Alvará Judicial, para o fim de levantamento e saque 

dos valores, em conta bancária, junto à instituição financeira Caixa 

Econômica Federal, de titularidade de Juvenal Gonçalves, falecido em 07 

de outubro de 2017, sob os fundamentos lançados na inicial. É o breve 

relatório. D E C I D O. Os documentos aportados comprovam que os 

requerentes têm legitimidade para formular este pedido, como viúva e 

filhos do falecido. Dessa forma, estando satisfeitas as exigências legais, 

defiro o pedido de alvará formulado na inicial, autorizando o levantamento 

e saque dos valores depositados em conta bancária do falecido Juvenal 

Gonçalves, em favor da requerente Reoci Firmino Calado Gonçalves. 

Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o alvará, conforme 

deliberação supra. Ao alvará deverá ser juntada fotocópia desta 

sentença, ou ser ela transcrita integralmente no alvará. Após, arquive-se 

com a adoção das formalidades de praxe. Justiça gratuita. P. I. C. 

Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1038360-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCOL NEO DE CARVALHO (REQUERENTE)

KAREN VALKIRIA RASTELLI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA CURSINO FERRAZ OAB - MT3020-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

ABRAAO LINCOL NEO DE CARVALHO (REQUERENTE)

KAREN VALKIRIA RASTELLI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1038360-17.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ABRAAO LINCOL NEO DE CARVALHO, KAREN VALKIRIA 

RASTELLI DE OLIVEIRA Vistos. Abraaão Lincol Néo de Carvalho e Káren 

Valkiria Rastelli de Oliveira Carvalho aforaram Ação de Divórcio Direto 

Consensual, pela qual pretendem a dissolução do vínculo conjugal e a 

homologação do acordo – Id. 23157106. 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 das 

requerentes. A certidão de casamento encontra-se acostada aos autos 

junto ao id. 23157110. A requerente Káren voltará a usa o nome de 

solteira, qual seja Káren Valkiria Rastelli de Oliveira. Diante de todo o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de divórcio, para desconstituir o 

vínculo matrimonial havido entre as 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. Custas recolhidas. Dê-se 

ciência ao Ministério Público. P. I. C. Cuiabá, 27 de abril de 2020. Sergio 

Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1009911-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEURILAN MATOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT12035-O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT21874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1009911-20.2017.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Primeiramente, se ainda não providenciado o 

determinado no Id n. 28706076, primeiro parágrafo, proceda-se ao devido 

cumprimento, inclusive em observância ao parecer ministerial acostado no 

Id n. 29829168. Sem prejuízo do acima decidido, intimem-se os 

Requerentes, através de seus advogados, para, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerer o que mais entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento. Enquanto isso, no aguardo da resposta do ofício 

166/2020/PJE encaminhada a Diretoria do Departamento da Conta única 

dos Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

em observância ao despacho de Id n. 29799578. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0009363-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DA CRUZ (INVENTARIANTE)

EWERTON MAIKO NUNES TABAJARA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVENS LUIS DE OLIVEIRA OAB - MT21040-O (ADVOGADO(A))

FAROUK NAUFAL OAB - MT2371-O (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BENEDITO CORREA DA CRUZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ELZA NUNES DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIBERTO VAZ GUIMARAES OAB - MT9788-O (ADVOGADO(A))

FAROUK NAUFAL OAB - MT2371-O (ADVOGADO(A))

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0009363-12.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando o certificado no Id 29704851, 

objetivando melhor analisar a possibilidade de prosseguimento deste 

processo, intime-se o Requerente/Embargante, pessoalmente ou por edital, 

se necessário, para manifestar interesse no processo no prazo de cinco 

dias, em observância do determinado nos autos por este Juízo sob pena 

de extinção e arquivamento, arts. 485, § 1º do CPC, certificando eventual 

inércia. Após, com ou sem manifestação, da mesma forma, intime-se, 

ainda, em seguida, a parte Requerida, Id 26238860 e 29694984, para 

manifestar interesse no prazo cinco dias, através de advogado e se 

necessário pessoalmente ou por edital, sob pena de extinção e 

arquivamento, certificando quanto a eventual inércia. Ressalto que o(s) 

mandado(s) a ser(em) expedido(s) neste(s) 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, ações de Estado de conformidade 

com o ordenamento jurídico, devendo as intimações pessoais e citações 

serem feitas sempre na pessoa das partes (autor e réu) e testemunhas, 

quando o for o caso, arroladas pela Defensoria Pública. Às providências, 

e, voltem conclusos, oportunamente, juntamente com os Processos 

a s s o c i a d o s  d e  n .  0 0 5 7 3 4 5 -  2 7 . 2 0 1 4 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  e 

0045575-37.2014.8.11.0041, conforme determinado no Id 24859835 - Pág. 

1. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006321-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MARILIA NOGUEIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNA CARDOSO DOS SANTOS OAB - SP368511 (ADVOGADO(A))

RONAN AUGUSTO BRAVO LELIS OAB - SP298953 (ADVOGADO(A))

SILVIA CORREA DE AQUINO OAB - SP279781 (ADVOGADO(A))

ALICE GODINHO MENDONCA OAB - SP335550 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MOACYR PINTO DE MAGALHAES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

CALIA MONICA MAGALHAES COSTA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1006321-98.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Da análise dos autos observa-se que a 

inventariante manifestou no Id 30142617 - Pág. 1, requerendo o 

“aditamento das primeiras declarações para que conste como ativo 

deixado pela de cujus a quantia de R$ 8.869,38 (oito mil, oitocentos e trinta 

e nove reais, trinta e oito centavos), atualizado até abril/2011, que deverá 

ser atualizada até a data do efetivo pagamento, caso mantida a sentença 

de primeiro grau”, bem como “a intimação da herdeira para manifestação 

quanto a quitação do IPTU informada na petição de ID 26451157, no valor 

de R$ 6.097,89 (seis mil, noventa e sete reais, oitenta e nove centavos).” 

Assim sendo, intime-se a herdeira Cália Mônica Magalhães, para 

manifestar no prazo de dez dias, e, em seguida, em observância do 

efetivo contraditório, arts. 7 e 10 do CPC, pelo mesmo prazo de dez dias, a 

inventariante, tendo em vista inclusive o noticiado e postulado na petição 

de Id 30287591. Após, voltem imediatamente conclusos para análise 

visando o prosseguimento e conclusão deste processo. Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1045178-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO BOSS MATTOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO ANTONIO DA SILVA LUCAS OAB - MT25795/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA CRISTINA SILVINO (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. 1045178-82.2019.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Consensual Vistos, etc... Em atenção ao parecer ministerial de Id. 

31328798, intime-se os Requerentes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem fixando uma data para o reajuste anual do valor da pensão 

alimentícia, visto a escolha do índice de correção ser o IGPM. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

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

Processo Número: 1004959-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON BARBOSA SOARES (TESTEMUNHA)

DANIELLE BARBOSA SOARES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

WHADY LACERDA OAB - MT11537/O (ADVOGADO(A))

DANIELLE BARBOSA SOARES OAB - MT15365-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE BARBOSA SOARES (TESTEMUNHA)

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. 1004959-90.2020.8.11.0041 Ação: 

Alteração Consensual do regime de bens no casamento. Vistos, etc... 

Atenda-se o solicitado pelo Ministério Público em seu parecer de Id n. 

31403236 e intimem-se os Requerentes, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentarem os documentos solicitados, Id n. 31403236. Após, com 

ou sem manifestação, o que deverá ser certificado neste último caso, 

dê-se nova vista ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004676-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GOMES TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS OAB - MT14354-O 

(ADVOGADO(A))

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini OAB - MT8400-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALERIA DE CASSIA FERREIRA DE AQUINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO GARCIA DA COSTA OAB - MT13791-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 nº. 1004676-72.2017.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Atento ao noticiado e pretendido 

na petição de Id n. 31419737, intime-se a Executada, através de seu d. 

patrono, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a petição de 

Id n. 31419737, providenciando o solicitado pela parte Exequente. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0020150-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO GOMES BOTTURA (AUTOR(A))

THEREZINHA GOMES BOTTURA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT7191-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELVAYR BOTTURA (ESPÓLIO)

 

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: 0020150-37.2016.8.11.0041 Parte 

Autora: INVENTARIANTE: THEREZINHA GOMES BOTTURA AUTOR(A): 

ROGERIO GOMES BOTTURA Parte Requerida: ESPÓLIO: DELVAYR 

BOTTURA FINALIDADE: Intimem—se, os interessados, INVENTARIANTE: 

THEREZINHA GOMES BOTTURA, AUTOR(A): ROGERIO GOMES BOTTURA, 

para, no prazo de 05 (cinco} dias, manifestarem seu interesse no 

prosseguimento do feito , sob pena de extinção, conforme decisão abaixo 

transcrito. DECISÃO: Vistas, etc... Compulsando_os autos, denota-se que 

a parte interessada postulou diversos-pedidos de suspensão do 

processo, fls. 19, 30, 43/44 e '47/48, sendo todos Concedidos e sem 

qualquer providência efetiva até o momento. Mais uma vez, a parte 

interessada, postula pela suspensão do processo por mais 180 (cento e 

oitenta) dias, sob a alegação de que esta tendo dificuldades em proceder 

ao levantamento dos bens deixados pelo de_ cujus, fls. 52. . Diante 'das 

considerações acima, acolho o pedido de suspensão do.processo por 

mais 180 (Cento e oitenta) dias, a Contar da data de seu protocolo, 

considerando que o prazo concedido ‘é suficiente para fins das 

providências noticiadas no item 3 das fls- 19, -não comportando novas 

dilações depois de-escoado o prazo. Caso I não_ haja nenhuma 

manifestação, intimem—se, ' Pessoalmente, os interessados, para, no 

prazo de 05 (cinco} dias, manifestarem seu interesse no prosseguimento 

do feito nos termos acima‘determinado, sob pena de extinção. ' Não sendo 

encontrados para intimação pessoal, intime se, 'por edital,_ com prazo de 

20 (vinte) dias, para, no prazo de CB ,(cinco) dias, Se manifestarem nos 

termos supramencionados, sob pena de extinção. — Salienta-Se} desde já 

que, extrapolado o prazo sem qualquer manifestação, o que deverá ser 

certificado ou 'sem qualquer providência efetiva para que 0 feito tenha seu 

regular andamento, O processo sera extinto. - , As providências. 

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

imediatamente conclusos para as .devidas deliberação ou extinção 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, 27 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: 
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78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0027950-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. V. D. S. O. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. Q. (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: 0027950-82.2017.8.11.0041 Parte 

Autora: EXEQUENTE: CRISTIANE SUELLEN VERGILIA DA SILVA OLIVEIRA 

Parte Requerida: EXECUTADO: ALISIANDRO ALVARENGA QUINTAO 

FINALIDADE: Intime-se pessoalmente a representante legal do Exequente 

CRISTIANE SUELLEN VERGILIA DA SILVA OLIVEIRA, para, no prazo de 05 

(cinco dias), comparecer a Defensoria Pública para fins de 

prosseguimento do presente cumprimento de sentença, sob pena de 

extinção e arquivamento DECISÃO: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo 

n. 0027950-82.2017.8.11.0041 Ação: Cumprimento de Sentença. Vistos, 

etc... Em que pese o certificado no Id n. 24843838 de que a parte 

Exequente foi intimada, verifico pelo A. R. acostado no Id n. 23185461, que 

isso, não ocorreu, pois sequer foi recepcionado. Diante disso, intime-se 

pessoalmente a representante legal do Exequente, para, no prazo de 05 

(cinco dias), comparecer a Defensoria Pública para fins de 

prosseguimento do presente cumprimento de sentença, sob pena de 

extinção e arquivamento. Não sendo a representante legal do menor 

encontrada para intimação pessoal, intime-a, por edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos termos 

acima determinados, sob pena de extinção e arquivamento. Em seguida, 

dê-se vista dos autos ao d. Defensor Público que assiste a parte 

Exequente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar a este juízo se foi 

procurado pela parte, visando o prosseguimento deste feito. 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/Exequente e réu/Executado). Após o cumprimento das providências 

acima, conclusos para deliberações ou extinção do feito, se for o caso. 

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, 27 

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: 0051527-60.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. K. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. K. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS 

Dados do Processo: Processo: Numero: 0051527-60.2015.8.11.0041 Parte 

Autora: EXEQUENTE: MATHEUS ALCANTARA KOVALSKI Parte Requerida: 

EXECUTADO: FABIO KOVALSKI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA MATHEUS ALCANTARA KOVALSKI para comparecer a 

Defensoria Pública, a fim de dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 

13.105/2015, conforme decisão abaixo transcrito. DECISÃO: Vistos, etc... 

análise do pedido de fls. 135, considerando a manifestação do Executado, 

intime -se o Exequente pessoalmente, para. no prazo de 

10(dez)dias,comparecer a. Defensoria Pública para fins de 

manifestar—se respeito da proposta de acordo- apresentada pelo 

Executado as fls. 86/92, podendo requerer o que entender de direito para 

fins de prosseguimento do feito. i Antes da Não sendo encontrado para 

intimação pessoa , intime-o, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos termos acima determinados, 

sob pena extinção. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 27 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0031921-80.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. S. D. S. (REU)

E. D. D. S. (REU)

E. D. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

W. D. D. S. (REU)

E. D. D. S. (REU)

E. D. D. S. (REU)

E. D. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT23778-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: 0031921-80.2014.8.11.0041 Parte 

Autora: AUTOR(A): EVANICE DA SILVA SIQUEIRA Parte Requerida: REU: 

BENYLDO SIQUEIRA DA SILVA, EUVALNEY DIAS DA SILVA, WILLIAN 

DIAS DA SILVA, ELAINE DIAS DA SILVA, EUDES DIAS DA SILVA, 

EDINEIDE DIAS DA SILVA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: EUNICE DIAS DA 

SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

que compareça na sede da Defensoria Pública, para informar o endereço 

atualizado dos requeridos, bem como requeira o que entender cabível no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015,. DECISÃO: Vistas, etc... do possível endereço da 

autos pela consulta SIEL, Diante Requerente trazido aos fls. 153, 

intime—se pessoalmente a Requerente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

cumprir o determinado as fls. 130, sob pena de extinção e arquivamento. 

Não sendo encontrada para intimação pessoal, intime-a, por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar—se nos termos acima determinados, sob pena de extinção. 

conclusos para se for o caso. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 27 

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: 0032756-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Q. M. D. S. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. F. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO OAB - MT22979-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: 0032756-97.2016.8.11.0041 Parte 

Autora: EXEQUENTE: QUEITTI MOREIRA DA SILVEIRA SANTOS Parte 

Requerida: EXECUTADO: ADAO DA SILVA FRANCA FINALIDADE: 

Proceder a intimação da representante legal do Exequente e do 

Executado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem nos autos, 

conforme determinado no Id n. 23174525, esclarecendo se possuem 

interesse na guarda compartilhada, conforme apontado no parecer de Id n. 

23174531, sob pena de extinção e arquivamento, conforme decisão 
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abaixo transcrito. DECISÃO: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo 

nº. 0032756-97.2016.8.11.0041 Ação: Cumprimento de sentença Vistos, 

etc... Diante da inércia do advogado, Id n. 23174537, pág. 3, acolho o 

parecer de Id n. 23174537, pág. 4 e determino. Não sendo a representante 

legal do Exequente e o Executado encontrados para intimação pessoal, 

intimem-os, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestarem nos autos, através de seu d. patrono, 

conforme determinado no Id n. 23174525, esclarecendo se possuem 

interesse na guarda compartilhada, conforme apontado no parecer de Id n. 

23174531, sob pena de extinção e arquivamento. Em seguida, dê-se vista 

ao Ministério Público. Ressalto que o(s) mandado(s) a ser(em) expedido(s) 

nestes autos, seja de intimação ou de citação, deverão ser cumpridos por 

Oficial de Justiça nos termos dos artigos 247, inciso I, e artigo 249, do 

Código de Processo Civil, levando em conta que as ações de competência 

desta Vara Especializada de Família e Sucessões, são sempre de casos 

especiais que em sua maioria envolve interesse de menores e incapazes 

e são de cunho de ações de Estado de conformidade com o ordenamento 

jurídico, devendo as intimações e citações serem feitas sempre na pessoa 

das partes (autor 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, 27 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: 0040281-38.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. S. D. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. F. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIOLA LAURA COSTA OAB - MT15928-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: 0040281-38.2013.8.11.0041 Parte 

Autora: EXEQUENTE: VANILZA DA SILVA DIAS Parte Requerida: 

EXECUTADO: MAXWELL SANTANA FARIA MONTEIRO FINALIDADE: 

Intime—se a Exequente VANILZA DA SILVA DIAS, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar acerca do pretendido pelo Executado as fls. 

87/88, especialmente noticiar nos autos se permanece o débito alimentar, 

devendo, se for o caso, atualiza-lo, podendo requerer o que mais 

entender de direito para fins de prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção. DECISÃO: Código: 835073 Ação: cumprimento do Sentença 

Vistas, etc... Observa—se dos autos que o presente cumprimento de 

sentença foi arquivado provisoriamente em razão da ausência do 

conhecimento de bens em nome Executado, fls. 72. Muito depois, o 

Executado manifestou, as fls. 87/88, informando que :3 débito alimentar 

executado nestes autos foi adimplido, requerendo seja expedido oficio aos 

orgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e Protesto), para fins de 

excluir (3 seu nome do rol dos devedores, juntando os documentos do fls. 

89/90. Todavia, ao-analisar a pretensão do Executado, constato que o 

“comprovante de recibo” juntado as fls. 89, assinada pela representação 

legal da menor/Exequente, faz alusão ao processo diverso deste (codigo 

835072), não podendo, por este motivo, a pretensão do Executado ser 

acolhida antes de oportunizar a manifestação da parte Exequente a 

respeito. Sendo assim, intime—se a Exequente pessoalmente, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do pretendido pelo Executado 

as fls. 87/88, especialmente noticiar nos autos se permanece o débito 

alimentar, devendo, se for o caso, atualiza-lo, podendo requerer o que 

mais entender de direito para fins de prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção Não sendo a representante legal da Exequente encontrada para 

intimação pessoal, intime—a, por edital, com. prazo de 20 (vinte) dias, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir 0 acima determinado, sob pena 

de concordância e extinção. Apés, conclusos os autos para análise do 

pedido de fls. 87/88. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 27 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: 0004869-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. C. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. P. P. (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: 0004869-07.2017.8.11.0041 Parte 

Autora: EXEQUENTE: OLIANDA CLAUDIA DA SILVA Parte Requerida: 

EXECUTADO: JOSE MARIO PORTO PEDROSO FINALIDADE: Intimem-se os 

Exequentes, por edital,com :prazo de 20(vinte)dias,para,no (cinco) dias, 

manifestar sobre a petição e documentos defls. 243/274, requerendo o 

que entender cabível,sob pena de extinção arquivamento DECISÃO: 

Considerando que a genitora dos Exequentes foi intimada pessoalmente, 

fls. 283/284, no entanto, diante da maioridade civil de seus 

filhos/Exequentes, fls. O9/11, fora determinado é intimação pessoal 

deles,porém, não foram encontrados por ter se mudado de endereço 

descrito nos autos,fls. 303,e, considerando que o processo está 

paralisado, e sem qualquer providência efetiva pelos interessados, a mais 

de 04(quatro)anos,intimem-se os Exequentes, por edital,com :prazo de 

20(vinte)dias,para,no (cinco) dias, manifestar sobre a petição e 

documentos defls. 243/274, requerendo o que entender cabível,sob pena 

de extinção arquivamento. Em seguida,dá—se vista dos autos ao d. 

Defensor Público que assiste os Exequentes, para,no prazo de 05(cinco) 

dias,informar se foi procurado pela parte,visando o prosseguimento deste 

feito. Caso seja informado pela Defensoria Publica que os Exequentes não 

o compareceram para o prosseguimento do feito,intima se o(Executado, 

primeiro por intermédio de seu advogado, fls. 171, para,no prazo de 

05(cinco)dias, importando o seu extinção/arquivamento. . R“-. Decorrido o 

prazo com manifestação, voltem—me os autos Conclusos. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 27 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.

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1036252-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS COSTA MARQUES PORTELLA (AUTOR(A))

FERNANDA COSTA MARQUES PORTELLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO OAB - MT13279-O 

(ADVOGADO(A))

JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO OAB - MT11793-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1036252-49.2018.8.11.0041 Ação: 

Exibição de Documento Vistos, etc... Antes de qualquer decisão, 

considerando a manifestação constante no Id n. 29951855 e dos 

documentos que a acompanham, em observância ao contraditório, artigos 

7º, 9º e 10 do CPC, intime-se a parte Requerente, através de seus 

advogados, para, manifestar a respeito no prazo de 10 (dez) dias. Em 

seguida, voltem-me os autos imediatamente conclusos para análise. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0026728-50.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. C. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 57 de 688



A. R. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-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: 0026728-50.2015.8.11.0041 Parte 

Autora: EXEQUENTE: JOÃO PAULO CARDOSO ALVES Parte Requerida: 

EXECUTADO: ALEXANDRO RODRIGUES ALVES FINALIDADE: Intime-se o 

Exequente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se possui 

interesse no prosseguimento do feito, devendo para tanto, comparecer na 

sede da Defensoria Pública/MT, sob pena de extinção e arquivamento, 

conforme decisão abaixo transcrito. DECISÃO: Ação: Cumprimento de 

Sentença Vistas, etc... Diante do certificado as fls. 172, intime~se o 

Exequente, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar se possui interesse no prosseguimento do feito, 

devendo para tanto, comparecer‘ na sede da Defensoria Pública/MT, sob 

pena de extinção e arquivamento. Escoado 3 prazo, autos ao d. Defensor 

Público que assiste O Exequente, para, no prazo do 05 (cinco) dias, 

informar Se foi procurado pela parte, visando o prosseguimento deste 

feito. dá—se vista. dos Caso seja informado pela Defensoria Publica que o 

Exequente não compareceu para prosseguimento do feito, intime—se o 

Executado, por intermédio de seus advogados, fls. 28 e 35, para, no prazo 

de 05 {cinco) dias, informar se tem interesse no prosseguimento deste 

feito, podendo requerer o que entender de direito, importando o seu 

silêncio em extinção/arquivamento. Decorrido o prazo com ou sem 

manifestação, voltem—me os autos conclusos. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ, 27 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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1045032-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. D. A. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA DE LIMA CAETANO OAB - MG109676 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

S. T. R. D. S. (TESTEMUNHA)

R. E. D. A. L. (TESTEMUNHA)

D. G. D. M. (TESTEMUNHA)

 

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: 1045032-75.2018.8.11.0041 Parte 

Autora: REQUERENTE: FLAVIA MARTINS DE ARAUJO SILVERIO Parte 

Requerida: REQUERIDO: RONY SILVERIO DA SILVA FINALIDADE: Intime-se 

a Requerente FLAVIA MARTINS DE ARAUJO SILVERIO, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, informar se tem interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção e arquivamento. DECISÃO: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

Processo n. 1045032-75.2018.811.0041 Ação: Divórcio Litigioso Vistos, 

etc... Diante do certificado no Id n. 18212713 e tudo mais que consta nos 

autos, para fins de formalizar os atos necessários à extinção deste 

processo por abandono e falta de interesse, intime-se a Requerente, por 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar se tem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento. Em seguida, dê-se vista dos autos ao d. 

Defensor Público que assiste a parte Requerente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar a este juízo se foi procurado pela parte, visando o 

prosseguimento deste feito. Após, voltem-me os autos conclusos para 

ulteriores deliberações ou extinção do feito, se for o caso. Às 

providências. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 27 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: 0045596-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M.E.O.B (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLISSIA MARIANE DE OLIVEIRA OAB - 912.439.201-49 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNESTO CALAZANS BARRETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO OAB - MT8713-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: 0045596-42.2016.8.11.0041 Parte 

Autora: EXEQUENTE: M.E.O.B REPRESENTANTE: KLISSIA MARIANE DE 

OLIVEIRA Parte Requerida: EXECUTADO: ERNESTO CALAZANS BARRETO 

FINALIDADE:Intime-se a representante legal do Exequente KLISSIA 

MARIANE DE OLIVEIRA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comparecer 

na sede da Defensoria Pública que lhe representa, a fim de manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, inclusive, se for o caso, apresentar 

demonstrativo de débito atualizado, podendo requerer o que mais 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 0045596-42.2016.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Diante do postulado no Id n. 

23804719, intime-se a representante legal do Exequente, pessoalmente, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comparecer na sede da Defensoria 

Pública que lhe representa, a fim de manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, inclusive, se for o caso, apresentar 

demonstrativo de débito atualizado, podendo requerer o que mais entender 

de direito, sob pena de extinção e arquivamento. Considerando que ao 

manifestar no Id n. 23815459 a parte Executada arguiu litigância de má-fé 

por parte do Exequente, em observância ao contraditório, necessário 

oportunizar a manifestação da parte adversa, no mesmo prazo acima (15 

dias). Vejamos: “Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se 

necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a 

conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente 

elencadas no art. 17 do CPC; que à parte tenha sido oferecida a 

oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que sua conduta resulte 

prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187). Não sendo a 

representante legal do Exequente encontrada para intimação pessoal, 

intime-a, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumprir o acima determinado, 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/Exequente e réu/Executado). Em seguida, voltem-me os 

autos conclusos. Às providências. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 27 

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: 0034350-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. R. R. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA RIBEIRO COSTA OAB - 034.237.101-01 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. D. S. (EXECUTADO)
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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: 0034350-49.2016.8.11.0041 Parte 

Autora: EXEQUENTE: V. R. R. DE S. REPRESENTANTE: SILVANA RIBEIRO 

COSTA Parte Requerida: EXECUTADO: CLEVERTON ROBERTO DE SOUZA 

FINALIDADE: EFETUAR a intimação da representante do requerente, Sra. 

Silvana Ribeiro Costa, para que esta no prazo de cinco dias, compareça 

na sede da Defensoria Pública, a fim de tomar ciência dos ofícios 

expedidos bem como informar se o executado efetuou o pagamento 

cobrado nesta demanda, conforme dispõe o art. 186, §2º do Código de 

Processo Civil, 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; OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 27 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0003512-27.1996.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FREIRE DE BRITO (AUTOR(A))

ANTONIO LAZARO DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ALVES DOS SANTOS OAB - MT9453-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FREIRE DE SANTANA (DE CUJUS) (INVENTARIADO)

 

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: 0003512-27.1996.8.11.0041 Parte 

Autora: AUTOR(A): ANTONIO LAZARO DE SANTANA, ANA MARIA 

FREIRE DE BRITO Parte Requerida: INVENTARIADO: ANTONIO FREIRE DE 

SANTANA (DE CUJUS) FINALIDADE: Intime-se o inventariante, ANTONIO 

LAZARO DE SANTANA, para manifestar interesse no processo, em cinco 

dias, sob pena de remoção ou extinção e arquivamento, nos termos dos 

artigos 485 § 1° e 622 do CPC. DECISÃO: . Vistas etc...Diante do 

certificado as fls. 57, intime-se pessoalmente o inventariante, e, inclusive 

por edital, Se necessário, para manifestar interesse no processo, em 

cinco dias, sob pena de remoção ou extinção e arquivamento, nos termos 

dos artigos 485 § 1° e 622 do CPC. Apés, voltem os autos conclusos para 

análise quanto ao prosseguimento ou extinção e arquivamento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 27 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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1035681-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. A. S. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

G. S. D. C. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

W. L. B. C. (TESTEMUNHA)

T. R. D. A. (TESTEMUNHA)

 

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: 1035681-78.2018.8.11.0041 Parte 

Autora: REQUERENTE: LUANNA BRUNA AMORIM SILVA MENDES Parte 

Requerida: REQUERIDO: MATHEUS MENDES DA SILVA FINALIDADE: 

Intime-se a Requerente LUANNA BRUNA AMORIM SILVA MENDES, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer a sede da Defensoria Pública, a 

fim de informar o endereço correto/atualizado do Requerido, sob pena de 

extinção e arquivamento.. DECISÃO: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo 

n. 1035681-78.2018.8.11.0041 Ação: Divórcio Litigioso Vistos, etc... Diante 

do postulado no Id n. 18091397, intime-se a Requerente pessoalmente, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer a sede da Defensoria 

Pública, a fim de informar o endereço correto/atualizado do Requerido, sob 

pena de extinção e arquivamento. Não sendo a Requerente encontrada 

para intimação pessoal, intime-a, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o acima determinado, sob pena 

de extinção e arquivamento. Escoado o prazo sem manifestação, em 

ambos os casos, dê-se vista dos autos ao d. Defensor Público que 

assiste a parte Requerente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar a 

este juízo se foi procurado pela parte, visando o prosseguimento deste 

feito. 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/Exequente e réu/Executado). Em seguida, voltem-me os 

autos conclusos. Às providências. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 27 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0039185-56.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA JAQUELINE RISSATO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JULIANA FERREIRA DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CIRLETE MARIA DE ARRUDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT154470-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE MOACIR AMANCIO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

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: 0039185-56.2011.8.11.0041 Parte 

Autora: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CIRLETE MARIA DE ARRUDA, 

JULIANA FERREIRA DE SOUZA, BRUNA JAQUELINE RISSATO DE SOUZA 

Parte Requerida: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESPOLIO DE MOACIR 

AMANCIO DE SOUZA FINALIDADE: Intime-se a Sra. Cirlete Maria de 

Arruda, para que manifeste nos autos no prazo de três dias, quanto ao 

depósito/devolução judicial atualizada, de valor que teria sido 

indevidamente recebido/levantado, referente às quotas do PIS, FGTS e 

V e r b a s  R e s c i s ó r i a s  d e p o s i t a d a s  e m  j u í z o  ( a u t o s 

0000871-77.2011.5.23.0003), sob de eventual responsabilização criminal, 

em caso de inércia DECISÃO: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo 

n. 0039185-56.2011.8.11.0041 Ação: Arrolamento Vistos, etc... Diante do 

noticiado e postulado pela inventariante/herdeira no Id 24124202, 

primeiramente, intime-se pessoalmente, e, inclusive por edital, se 

necessário, a Sra. Cirlete Maria de Arruda, para que manifeste nos autos 

no prazo de três dias, quanto ao depósito/devolução judicial atualizada, de 

valor que teria sido indevidamente recebido/levantado, referente às quotas 

do PIS, FGTS e Verbas Rescisórias depositadas em juízo (autos 

0000871-77.2011.5.23.0003), sob de eventual responsabilização criminal, 

em caso de inércia. Após, com ou sem manifestação no prazo fixado, 

havendo interesse de incapaz, art. 178, II, do CPC, dê-se vista ao 

Ministério Público, Id 23524494 - Pág. 1, e, em seguida, voltem os autos 

conclusos para análise. Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 
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integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 27 

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-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1017482-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISNEIDE PEREIRA AVELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER DA SILVA OAB - MT11586-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE CUELLAR PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1017482-37.2020.8.11.0041 Ação: 

Interdição c/c pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela. Vistos, 

etc... Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do 

Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de 

revogação, nos termos da lei. Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido 

liminar de antecipação dos efeitos da tutela movida por Francisneide 

Pereira Avelino em face de Irene Cuellar Pereira, ambas qualificadas nos 

autos, sob o argumento, em síntese, de que a Requerida é idosa, 

atualmente, com 60 anos de idade e se encontra em estado demencial 

avançado, em razão de ser portadora de Mal de Alzheimer. Diante disso, 

pede seja concedida a tutela de urgência a fim de que seja nomeada a 

Requerente curadora provisória da Requerida. Instruiu o pedido com 

documentos. Relatei. Fundamento e Decido. Considerando os fatos 

alegados, apoiados na prova documental juntada com a inicial, em 

especial, atestado médico acostado sob o Id n. 31405968, pág. 4; 

Considerando, mormente a necessidade de amparar a Interditanda material 

e socialmente, estando este juiz convencido da probabilidade lógica do 

direito da Interditanda, uma vez confrontada as alegações e as provas 

disponíveis nestes autos, embora início de cognição, com fundamento no 

artigo 300 e 749, parágrafo único do Código de Processo Civil, antecipo 

parcialmente os efeitos da tutela pretendida, para o fim de nomear, desde 

logo, a Sra. Francisneide Pereira Avelino como Curadora Provisória de sua 

mãe Irene Cuellar Pereira, para os fins de representa-la ou assisti-la em 

todos os atos da sua vida civil, ficando referida Curadora Provisória 

nomeada como depositária fiel dos valores recebidos ou a receber, 

inclusive para que possa representa-la junto a quaisquer Órgãos e 

repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais, autarquias, 

empresas públicas ou mistas, podendo abrir e movimentar contas 

bancárias, comprar alimentos, roupas, medicamentos, se necessário, etc. 

Ficando obrigada à prestação de contas quando instada a tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do CPC, e as 

respectivas sanções. Ficando, também terminantemente vedado à 

Curadora, a alienação e/ou oneração de bens móveis, imóveis ou de 

quaisquer naturezas, (valores), acaso pertencentes à Interditanda, e 

ainda, a proibição da Curadora fazer empréstimo bancário/financiamento 

em nome da Interditanda, salvo com autorização judicial. Lavre-se termo 

de curatela provisória, devendo constar que é terminantemente vedada à 

alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, 

pertencentes à Interditanda, e ainda, a proibição da Curadora de fazer 

empréstimo bancário/financiamento em nome da Interditanda, salvo com 

autorização judicial. Considerando que a Interditanda é idosa e se 

encontra em estado demencial avançado, em razão de ser portadora de 

Mal de Alzheimer, substituo o ato de entrevista por este juiz, pela 

realização de um estudo social pela equipe técnica deste Juízo, que 

deverá descrever minuciosamente acerca da vida da Interditanda, 

negócios, bens, vontades, preferências, laços familiares e afetivos, e o 

que mais parecer necessário para convencimento quanto a capacidade da 

Interditanda para praticar atos da vida civil, bem como da Requerente em 

ser sua Curadora. O laudo deverá ser apresentado no prazo máximo de 

30 (trinta) dias. Cite-se a Interditanda sobre o teor desta ação, para 

querendo impugnar no prazo de 15 (quinze) dias, dispensando, por ora, a 

entrevista. Observe-se o Sr. Oficial de Justiça as disposições do artigo 

245, § 1º, do CPC: “Art. 245 Não se fará citação quando se verificar que o 

citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la”. § “1º 

- O oficial de justiça descreverá e certificará minuciosamente a 

ocorrência”. Considerando os termos do art. 752, § 2º do CPC, caso a 

Interditanda, ou qualquer das pessoas nominadas no § 3º do referido 

artigo não intervenham no processo, fica desde já nomeado como Curador 

Especial o d. Defensor Público Dr. José Naaman Khouri a quem se dará 

vista dos autos para os fins de direito. No mais, considerando que 

encerrou o convênio firmado entre o Poder Judiciário deste Estado e a 

Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MT (Ofício circular n. 7/2019 – 

GG), não sendo possível, por ora a disponibilização de médico(a) 

psiquiatra para atender a demanda de Exames Psiquiátricos e elaboração 

de laudos técnicos para subsidiar as decisões/sentenças junto aos 

processos de competência da Vara Especializada de Família e Sucessões 

desta Comarca de Cuiabá/MT, aguarde-se pelo prazo de 120 (cento e 

vinte) dias uma solução para o caso. Decorrido este prazo, certifique-se e 

conclusos para deliberação ou decisão. Ciência ao Ministério Público. 

Ressalto que o(s) mandado(s) a ser(em) expedido(s) nestes autos, seja 

de intimação ou de citação, deverão ser cumpridos por Oficial de Justiça 

nos termos dos artigos 247, inciso I, e artigo 249, do Código de Processo 

Civil, levando em conta que as ações de competência desta Vara 

Especializada de Família e Sucessões, são sempre de casos especiais 

que em sua maioria envolve interesse de menores e incapazes e são de 

cunho de ações de Estado de conformidade com o ordenamento jurídico, 

devendo as intimações e citações serem feitas sempre na pessoa das 

partes (autor e réu). Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020590-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. D. S. C. (EXEQUENTE)

K. I. D. S. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADYLA NAYARA PEREIRA DA SILVA OAB - 048.939.111-71 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER DA CONCEIÇÃO CUNHA (EXECUTADO)

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 : 

1020590-79.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: K. I. D. S. C., H. A. D. S. C. 

REPRESENTANTE: ADYLA NAYARA PEREIRA DA SILVA EXECUTADO: 

VAGNER DA CONCEIÇÃO CUNHA Vistos, etc. Intime-se a parte 

Exequente, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a 

justificativa apresentada pela parte Executada. Havendo pedido de prisão, 

dê- vista ao Ministério Público. Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1051611-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCENILDA ADRIANA DE OLIVEIRA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA OAB - MT22009-O 

(ADVOGADO(A))

EDIONE BRANDAO DA SILVA OAB - MT18546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo: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 : 

1051611-05.2019.8.11.0041. REQUERENTE: JOCENILDA ADRIANA DE 

OLIVEIRA MORAES Vistos etc. Diante do que consta na certidão de óbito, 

determino a intimação da parte autora, na pessoa do seu patrono, via DJE, 

para juntar aos endereço do genitor do falecido ou termo de renuncia em 

favor da autora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz 

de Direito
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Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002823-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. O. D. C. J. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE MOREIRA OLIVEIRA SANTOS OAB - 025.729.551-80 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELLISON OLIVEIRA DA COSTA (EXECUTADO)

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 : 

1002823-91.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: E. O. D. C. J. REPRESENTANTE: 

EDILAINE MOREIRA OLIVEIRA SANTOS EXECUTADO: ELLISON OLIVEIRA 

DA COSTA Vistos, etc. Determino a intimação pessoal da parte autora, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde já a intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 

257, III, NCPC). Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou 

editalícia, não havendo manifestação, certifique – se e encaminhem – se 

os autos ao MP. Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 

de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008716-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE GOMES SCHONS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE ABREU OAB - MT22285-O (ADVOGADO(A))

PEDRO DA FONSECA E SILVA NETO OAB - MT22447-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DAVI MATOS DOS SANTOS CAMPINAS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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 : 

1008716-97.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: EMANUELLE GOMES SCHONS 

EXECUTADO: LUIZ DAVI MATOS DOS SANTOS CAMPINAS Vistos, etc. 

Determino a intimação pessoal da parte autora, para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, 

NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já a 

intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC). 

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique – se e encaminhem – se os autos ao MP. 

Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0012952-27.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA LARA CURVO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

GUSTAVO LARA CURVO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO LEITE DE ALMEIDA JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSÉ ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS OAB - MT15346-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 : 

0012952-27.2008.8.11.0041. EXEQUENTE: LAURA LARA CURVO DOS 

SANTOS, GUSTAVO LARA CURVO DE ALMEIDA EXECUTADO: BENEDITO 

LEITE DE ALMEIDA JUNIOR Vistos, etc. Determino a intimação pessoal da 

parte autora, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não 

ser localizada, determino desde já a intimação via edital, no prazo de 20 

(vinte) dias (art. 257, III, NCPC). Decorrido o prazo, contado da sua 

intimação pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, certifique – se 

e encaminhem – se os autos ao MP. Por fim, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0013949-39.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M.F.C.P (EXEQUENTE)

KELLY REJANE PEREIRA CAMPOS (EXEQUENTE)

I.C.C.P (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO NUNES PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Dê-se vistas ao 

Ministério Público. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 

de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0052862-85.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA SUELE DIAS GAIVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO GAIVA (EXEQUENTE)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Cumpra - se o ID n.º 24454196. Cuiabá-MT, 27 de abril de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0028468-48.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GORGET DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS OAB - MT15980-O 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

MARIANA DA CUNHA PEREIRA OAB - MT16214-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA DOS SANTOS MARTIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ZELIANA PAULA PAZ DE MIRANDA OAB - MT9.759 (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 : 

0028468-48.2012.8.11.0041. EXEQUENTE: LEANDRO GORGET DA SILVA 

EXECUTADO: FRANCISCA DOS SANTOS MARTIS Vistos, etc. Cumpra-se 

o ID n.º 24951813. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036743-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. A. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES DE AMORIM OAB - 029.425.111-17 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME CAMARGO DA SILVA (EXECUTADO)

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 : 

1036743-90.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: S. M. A. C. REPRESENTANTE: 

ADRIANA ALVES DE AMORIM EXECUTADO: GUILHERME CAMARGO DA 

SILVA Vistos, etc. Determino a intimação pessoal da parte autora, para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 61 de 688



dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde já a intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 

257, III, NCPC). Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou 

editalícia, não havendo manifestação, certifique – se e encaminhem – se 

os autos ao MP. Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 

de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031876-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. S. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLENE SILVA DE ARRUDA OAB - 036.535.631-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIL FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

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 : 

1031876-54.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: F. D. S. R. REPRESENTANTE: 

CRISLENE SILVA DE ARRUDA EXECUTADO: GIL FERNANDO RODRIGUES 

DE OLIVEIRA Vistos, etc. Determino a intimação pessoal da parte autora, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde já a intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 

257, III, NCPC). Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou 

editalícia, não havendo manifestação, certifique – se e encaminhem – se 

os autos ao MP. Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 

de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035787-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI SANTANA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSENILCE SANTANA MELGAR OAB - 923.603.781-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEORGE CATARINO MATOS DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Dê-se vistas ao 

Ministério Público. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 

de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025867-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HALAN SANTOS DE SANTANA (EXEQUENTE)

G. S. D. S. (EXEQUENTE)

SIRLEI APOLINARIO DOS SANTOS MACEDO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZICO BENEDITO LEMES DE SANTANA (EXECUTADO)

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 

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 : 

1025867-76.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: HALAN SANTOS DE 

SANTANA, G. S. D. S., SIRLEI APOLINARIO DOS SANTOS MACEDO 

EXECUTADO: ZICO BENEDITO LEMES DE SANTANA Vistos, etc. Determino 

a intimação pessoal da parte autora, para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizada, determino desde já a intimação via 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC). Decorrido o prazo, 

contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo 

manifestação, certifique – se e encaminhem – se os autos ao MP. Por fim, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001447-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CANDIDO DE MORAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE SOUSA RODRIGUES (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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 : 

1001447-07.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: FERNANDA CANDIDO DE 

MORAES EXECUTADO: JOSE DE SOUSA RODRIGUES Vistos, etc. Verifico 

que as partes informam a este juízo a realização de acordo (ID n.º 

9839083). Com vistas dos autos o membro do Ministério Público emitiu 

parecer no sentido de ser homologado o acordo (ID n.º 27565308). ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo entabulado pelas partes e 

SUSPENDO o andamento deste feito pelo prazo estabelecido para o 

cumprimento da obrigação. (art. 922, caput, do CPC). Decorrido o prazo, 

certifique-se, bem como manifeste a parte exequente quanto ao 

cumprimento do acordo no prazo de 05 (cinco) dias. Ressalta-se que caso 

não haja manifestação após o transcurso do prazo considerar-se-á 

quitado o débito exequendo (art. 924, II e III, CPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008450-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAILA ELOISA ALVARENDA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

TEREZA DE SOUZA ALVARENGA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL CABRAL DOS SANTOS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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 : 

1008450-13.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: RAILA ELOISA ALVARENDA 

DOS SANTOS, TEREZA DE SOUZA ALVARENGA EXECUTADO: JOEL 

CABRAL DOS SANTOS Vistos, etc. Determino a intimação pessoal da 

parte autora, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não 

ser localizada, determino desde já a intimação via edital, no prazo de 20 

(vinte) dias (art. 257, III, NCPC). Decorrido o prazo, contado da sua 

intimação pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, certifique – se 

e encaminhem – se os autos ao MP. Por fim, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1044473-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. L. S. D. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GECICA PATRICIA DE ALMEIDA SILVA OAB - 047.098.351-52 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YAGO LARA DONDA (EXECUTADO)

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 : 

1044473-84.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: B. L. S. D. REPRESENTANTE: 

GECICA PATRICIA DE ALMEIDA SILVA EXECUTADO: YAGO LARA DONDA 
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Vistos, etc. Determino a intimação pessoal da parte autora, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde já a intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 

257, III, NCPC). Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou 

editalícia, não havendo manifestação, certifique – se e encaminhem – se 

os autos ao MP. Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 

de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002580-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEITE EMANUELE CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR OAB - MT13695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER DE FEGUEIREDO AGUIAR (EXECUTADO)

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 : 

1002580-50.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: KEITE EMANUELE CONCEICAO 

EXECUTADO: WENDER DE FEGUEIREDO AGUIAR Vistos, etc. Determino a 

intimação pessoal da parte autora, para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizada, determino desde já a intimação via 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC). Decorrido o prazo, 

contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo 

manifestação, certifique – se e encaminhem – se os autos ao MP. Por fim, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013691-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. V. M. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA MESQUITA BUENO OAB - 031.513.041-50 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEON NASCIMENTO PEREIRA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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 : 

1013691-65.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: K. V. M. P. REPRESENTANTE: 

PAULA MESQUITA BUENO EXECUTADO: CLEON NASCIMENTO 

PEREIRAVistos, etc. Determino a intimação pessoal da parte autora, para 

dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde já a intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 

257, III, NCPC). Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou 

editalícia, não havendo manifestação, certifique – se e encaminhem – se 

os autos ao MP. Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 

de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016387-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL DORRIGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE RAQUEL DE LIMA OAB - MT25891/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1016387-06.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: MARIA IZABEL DORRIGO 

EXECUTADO: NILSON MARTINS Vistos, etc. Determino a intimação pessoal 

da parte autora, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não 

ser localizada, determino desde já a intimação via edital, no prazo de 20 

(vinte) dias (art. 257, III, NCPC). Decorrido o prazo, contado da sua 

intimação pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, certifique – se 

e encaminhem – se os autos ao MP. Por fim, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010045-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. D. C. N. (EXEQUENTE)

K. R. B. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDILENE CHAGAS BARBOSA DA CRUZ OAB - 016.705.341-89 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DA CRUZ (EXECUTADO)

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 : 

1010045-13.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: K. R. B. D. C., L. F. D. C. N. 

REPRESENTANTE: VALDILENE CHAGAS BARBOSA DA CRUZ 

EXECUTADO: LUIZ CARLOS DA CRUZ Vistos, etc. Determino a intimação 

pessoal da parte autora, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade 

de não ser localizada, determino desde já a intimação via edital, no prazo 

de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC). Decorrido o prazo, contado da sua 

intimação pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, certifique – se 

e encaminhem – se os autos ao MP. Por fim, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027698-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR ALEXANDRE EMILIO CABANHAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR ALEXANDRE CABANHAS (EXECUTADO)

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 : 

1027698-28.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: HEITOR ALEXANDRE EMILIO 

CABANHAS EXECUTADO: MOACIR ALEXANDRE CABANHAS 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 : 

1010144-17.2017.8.11.0041. AUTOR(A): HEITOR ALEXANDRE EMILIO 

CABANHAS REU: MOACIR ALEXANDRE CABANHAS Vistos, etc. 

Determino a intimação pessoal da parte autora, para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, 

NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já a 

intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC). 

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique – se e encaminhem – se os autos ao MP. 

Por fim, conclusos. Intime – se. Cumpra – se. Cuiabá-MT, 24 de abril de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003053-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APOLONIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE
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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 : 

1003053-36.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: THIAGO HENRIQUE 

NASCIMENTO DA SILVA EXECUTADO: JOSE APOLONIO DA SILVA 

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 : 

1010144-17.2017.8.11.0041. AUTOR(A): HEITOR ALEXANDRE EMILIO 

CABANHAS REU: MOACIR ALEXANDRE CABANHAS Vistos, etc. 

Determino a intimação pessoal da parte autora, para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, 

NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já a 

intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC). 

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique – se e encaminhem – se os autos ao MP. 

Por fim, conclusos. Intime – se. Cumpra – se. Cuiabá-MT, 24 de abril de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0037233-71.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN FERNANDA DE SOUZA RAMOS (EXEQUENTE)

SIDINEIA DE SOUZA MARCELINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO CESAR DE RAMOS E SILVA (EXECUTADO)

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 : 

0037233-71.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: SIDINEIA DE SOUZA 

MARCELINO, EVELYN FERNANDA DE SOUZA RAMOS EXECUTADO: 

DANILO CESAR DE RAMOS E SILVA ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1010144-17.2017.8.11.0041. AUTOR(A): HEITOR ALEXANDRE 

EMILIO CABANHAS REU: MOACIR ALEXANDRE CABANHAS Vistos, etc. 

Determino a intimação pessoal da parte autora, para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, 

NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já a 

intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC). 

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique – se e encaminhem – se os autos ao MP. 

Por fim, conclusos. Intime – se. Cumpra – se. Cuiabá-MT, 24 de abril de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030390-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA MONARA NUNES ROMUALDO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HUDSON ALVES MOREIRA ROMUALDO DE SOUZA (EXECUTADO)

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 : 

1030390-97.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: ISABELA MONARA NUNES 

ROMUALDO EXECUTADO: HUDSON ALVES MOREIRA ROMUALDO DE 

SOUZA ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1010144-17.2017.8.11.0041. AUTOR(A): HEITOR ALEXANDRE EMILIO 

CABANHAS REU: MOACIR ALEXANDRE CABANHAS Vistos, etc. 

Determino a intimação pessoal da parte autora, para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, 

NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já a 

intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC). 

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique – se e encaminhem – se os autos ao MP. 

Por fim, conclusos. Intime – se. Cumpra – se. Cuiabá-MT, 24 de abril de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036808-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VYTTOR HUGO LEITE DE SOUSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELSON PEREIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

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 : 

1036808-85.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: VYTTOR HUGO LEITE DE 

SOUSA EXECUTADO: JOELSON PEREIRA DE SOUSA ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010144-17.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

HEITOR ALEXANDRE EMILIO CABANHAS REU: MOACIR ALEXANDRE 

CABANHAS Vistos, etc. Determino a intimação pessoal da parte autora, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde já a intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 

257, III, NCPC). Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou 

editalícia, não havendo manifestação, certifique – se e encaminhem – se 

os autos ao MP. Por fim, conclusos. Intime – se. Cumpra – se. Cuiabá-MT, 

24 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017775-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VENICIOS SANTOS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARGARETH NEVES SALVADOR OAB - MT21138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO VIRTES PEREIRA (EXECUTADO)

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 

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 : 

1017775-46.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: MARCOS VENICIOS SANTOS 

PEREIRA EXECUTADO: BENEDITO VIRTES PEREIRA ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010144-17.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

HEITOR ALEXANDRE EMILIO CABANHAS REU: MOACIR ALEXANDRE 

CABANHAS Vistos, etc. Determino a intimação pessoal da parte autora, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde já a intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 

257, III, NCPC). Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou 

editalícia, não havendo manifestação, certifique – se e encaminhem – se 

os autos ao MP. Por fim, conclusos. Intime – se. Cumpra – se. Cuiabá-MT, 

24 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011794-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN TAKEDA TELES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE ALENCAR OAB - MT8168-O (ADVOGADO(A))

SAULO VINICIUS DE ALENCAR LOPES OAB - MT21884-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANASTACIO TELES DE SOUZA (EXECUTADO)

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 

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 : 

1011794-02.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: ALAN TAKEDA TELES 

EXECUTADO: ANASTACIO TELES DE SOUZA ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

DESPACHO Processo: 1010144-17.2017.8.11.0041. AUTOR(A): HEITOR 

ALEXANDRE EMILIO CABANHAS REU: MOACIR ALEXANDRE CABANHAS 

Vistos, etc. Determino a intimação pessoal da parte autora, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, 
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determino desde já a intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 

257, III, NCPC). Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou 

editalícia, não havendo manifestação, certifique – se e encaminhem – se 

os autos ao MP. Por fim, conclusos. Intime – se. Cumpra – se. Cuiabá-MT, 

24 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0018034-10.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE GONCALVES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE SOUZA CARMONA OAB - MT3863-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO JOSE LUIZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEISY CARINE MIRANDA DA SILVA OAB - MT8198-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 : 

0018034-10.2006.8.11.0041. EXEQUENTE: MARCILENE GONCALVES 

PEREIRA EXECUTADO: PAULO JOSE LUIZ ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

DESPACHO Processo: 1010144-17.2017.8.11.0041. AUTOR(A): HEITOR 

ALEXANDRE EMILIO CABANHAS REU: MOACIR ALEXANDRE CABANHAS 

Vistos, etc. Determino a intimação pessoal da parte autora, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde já a intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 

257, III, NCPC). Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou 

editalícia, não havendo manifestação, certifique – se e encaminhem – se 

os autos ao MP. Por fim, conclusos. Intime – se. Cumpra – se. Cuiabá-MT, 

24 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017928-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARENIL DE CERQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL MARTINS VILELA OAB - MT0019570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEBER BEMVINDO DA FONSECA SOARES (EXECUTADO)

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 : 

1010144-17.2017.8.11.0041. AUTOR(A): HEITOR ALEXANDRE EMILIO 

CABANHAS REU: MOACIR ALEXANDRE CABANHAS Vistos, etc. 

Determino a intimação pessoal da parte autora, para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, 

NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já a 

intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC). 

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique – se e encaminhem – se os autos ao MP. 

Por fim, conclusos. Intime – se. Cumpra – se. Cuiabá-MT, 24 de abril de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034627-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RILLARY KETTINEY LOUZADO DA SILVA ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIALDO SILVA ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHUAN SOUZA DOS SANTOS ARAUJO OAB - GO54413 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1034627-77.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: RILLARY KETTINEY LOUZADO 

DA SILVA ALMEIDA EXECUTADO: ERIALDO SILVA ARAUJO Vistos, etc. 

Cumpra – se o ID n.º 29383118. Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0004735-29.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE REZENDE FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES CECILIA FELSKI OAB - MT19658-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Dê-se vistas ao 

Ministério Público. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 

de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001443-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CANDIDO DE MORAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE SOUSA RODRIGUES (EXECUTADO)

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 : 

1001443-67.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: FERNANDA CANDIDO DE 

MORAES EXECUTADO: JOSE DE SOUSA RODRIGUES Vistos, etc. Verifico 

que as partes informam a este juízo a realização de acordo (ID n.º 

9838402). Com vistas dos autos o membro do Ministério Público emitiu 

parecer no sentido de ser homologado o acordo (ID n.º 28484542). ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo entabulado pelas partes e 

SUSPENDO o andamento deste feito pelo prazo estabelecido para o 

cumprimento da obrigação. (art. 922, caput, do CPC). Decorrido o prazo, 

certifique-se, bem como manifeste a parte exequente quanto ao 

cumprimento do acordo no prazo de 05 (cinco) dias. Ressalta-se que caso 

não haja manifestação após o transcurso do prazo considerar-se-á 

quitado o débito exequendo (art. 924, II e III, CPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1026736-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANA RAMOS ZOLOIZAKAERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANE PAREJA OAB - MT4249/O (ADVOGADO(A))

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS SOUSA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA FLORENCIA CAMARGO OAB - MT22054/O (ADVOGADO(A))

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 

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 : 

1026736-39.2017.8.11.0041. REQUERENTE: FLAVIANA RAMOS 

ZOLOIZAKAERO REQUERIDO: MARCOS SOUSA DA SILVA 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 : 

1010144-17.2017.8.11.0041. AUTOR(A): HEITOR ALEXANDRE EMILIO 

CABANHAS REU: MOACIR ALEXANDRE CABANHAS Vistos, etc. 

Determino a intimação pessoal da parte autora, para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, 

NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já a 
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intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC). 

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique – se e encaminhem – se os autos ao MP. 

Por fim, conclusos. Intime – se. Cumpra – se. Cuiabá-MT, 24 de abril de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036803-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VYTTOR HUGO LEITE DE SOUSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELSON PEREIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

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 : 

1036803-63.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: VYTTOR HUGO LEITE DE 

SOUSA EXECUTADO: JOELSON PEREIRA DE SOUSA ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010144-17.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

HEITOR ALEXANDRE EMILIO CABANHAS REU: MOACIR ALEXANDRE 

CABANHAS Vistos, etc. Determino a intimação pessoal da parte autora, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde já a intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 

257, III, NCPC). Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou 

editalícia, não havendo manifestação, certifique – se e encaminhem – se 

os autos ao MP. Por fim, conclusos. Intime – se. Cumpra – se. Cuiabá-MT, 

24 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1024110-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. M. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT11770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. L. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

INDYARA FRANCO LOPES OAB - 006.584.011-90 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

A. N. R. O. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

M. G. B. (TESTEMUNHA)

R. S. D. M. (TESTEMUNHA)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil, em 

razão do que a Senhora Gestora deverá agir com as cautelas 

necessárias. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Aplicando-se nas 

ações de revisão o disposto na lei de alimentos (LA, art. 13), designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento, para o dia 28/05/2020, às 

17:45 horas (art. 693, parágrafo único, NCPC). Intime-se o requerente e 

cite-se o requerido, por meio de sua representante legal, cientificando-o 

para comparecer à audiência, acompanhada de seu advogado e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência daquele em extinção e arquivamento do processo e a deste em 

confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o 

requerido contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, 

passando-se em seguida à ouvida das testemunhas. Notifique-se o 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de abril de 2020. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1040644-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS PRESTE DUARTE FILHO (REQUERENTE)

ELIANE APARECIDA COELHO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ROSA TREVISAN OAB - MT15426-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo: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 : 

1040644-32.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ELIANE APARECIDA COELHO 

DUARTE, LUIZ CARLOS PRESTE DUARTE FILHO Vistos, etc. Determino 

que seja oficiado ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, solicitando a transferência dos valores referentes aos alvarás nº 

98 e 99 de 2019, para que sejam transferidos para estes autos (junta ao 

oficio cópia dos alvarás do Id nº 19606110, fls. 03 e 05). Intimem-se, 

expedindo-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1043595-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DANTASA GOES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALVES DA COSTA (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 

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 : 

1043595-62.2019.8.11.0041. AUTOR(A): NEIDE DANTASA GOES REU: 

CARLOS ALVES DA COSTA Vistos, etc. Ante a certidão de Id. 31273049, 

redesigno audiência de conciliação, instrução e julgamento, para o dia 

15/07/2020, às 14:30 horas (art. 693, parágrafo único, NCPC). Intime-se a 

requerente e cite-se o requerido, cientificando-a para comparecer à 

audiência, acompanhados de seu advogado e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência 

daquele em extinção e arquivamento do processo e a desta em confissão 

e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá a parte requerida 

contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se em 

seguida à ouvida das testemunhas. Cientifique-se o Ministério Público. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1051611-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCENILDA ADRIANA DE OLIVEIRA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA OAB - MT22009-O 

(ADVOGADO(A))

EDIONE BRANDAO DA SILVA OAB - MT18546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

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 : 

1051611-05.2019.8.11.0041. REQUERENTE: JOCENILDA ADRIANA DE 

OLIVEIRA MORAES Vistos etc. Diante do que consta na certidão de óbito, 

determino a intimação da parte autora, na pessoa do seu patrono, via DJE, 

para juntar aos endereço do genitor do falecido ou termo de renuncia em 

favor da autora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0028035-78.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. D. S. A. (EXEQUENTE)

N. B. D. S. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. R. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSILEY COSTA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MS14063 (ADVOGADO(A))

 

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 NYCOLAS BERNARDO DE 
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SOUZA ARAUJO, menor representado por sua genitora, Senhora 

PATRICIA DE SOUZA ARAÚJO, em face de ANDERSON DA ROCHA, a fim 

de receber o período de janeiro de 2010 a abril de 2011. No ID n.º 

30709636 a parte Exequente requer a extinção do feito, ante a quitação do 

débito. Ante o exposto, com fundamento no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, DECLARO QUITADO O PERÍODO DE JANEIRO DE 2010 A 

ABRIL DE 2011, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Expeça-se ofício aos respetivos órgãos indicados na petição de ID n.º 

24516304, para que dê as devidas baixas junto ao nome do Executado. 

Concedo os benefícios da justiça gratuita às partes. Isento de custas, ante 

a concessão do benefício da justiça gratuita. Condeno a parte executada 

ao pagamento de verba honorária no equivalente a 10% (dez por cento) 

do valor atribuído à causa. Entretanto, por ser beneficiário da justiça 

gratuita 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. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1017195-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE PAGAMUNICI PAILO OAB - PR32185 (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINE SALVALAJO DECHICHE OAB - PR87710 

(ADVOGADO(A))

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 : 

1017195-45.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SADAITI DE OLIVEIRA REU: 

SADAITI ORITA Vistos, etc. Ante a certidão de Id. 31275237, redesigno 

audiência de instrução e julgamento para o dia 03/07/2020, às 17:00 

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 pessoalmente para que prestem 

depoimento pessoal, advertindo-as quanto a pena de confissão caso 

intimadas e não comparecerem ou, comparecendo, se recusarem a depor 

(art. 385, § 1.º do C.P.C.). Considerando que a parte Autora não concorda 

em relação o Exame de D.N.A., na Cidade Maringá, designo a data de 03 

de julho de 2.020, às 09:00 horas para a realização de coleta do material 

para a realização de D.N.A, quando as partes deverão comparecer no 

laboratório CARLOS CHAGAS, situado na Rua Buenos Aires, nº 458, 

Jardim das Américas, CEP 78060 – 634 – Cuiabá – MT; Tel: (65) 

3628-1523. Oficie-se à referida instituição na pessoa de seu responsável 

legal informando quanto a presente decisão; bem como solicitando que o 

resultado seja encaminhado à 5º Vara de Família e Sucessões em 

envelope lacrado, no prazo de 15 (quinze) dias após a coleta do material. 

Intimem-se pessoalmente as partes e advirta o Requerido de que “Em ação 

investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA 

induz presunção juris tantum de paternidade”. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 

de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0028035-78.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. D. S. A. (EXEQUENTE)

N. B. D. S. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. R. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSILEY COSTA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MS14063 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação da parte requerida para, caso 

queira, em 5 dias IMPRIMIR ofícios expedidos e protocolizá-los junto ao 

destino, considerando que o serviço de expediente do Fórum está 

suspenso devido ao COVID-19. CUIABÁ, 27 de abril de 2020. WELLITOM 

OSORSKI GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1061461-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. S. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTINA COSTA OAB - MT6983-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. S. (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 : 

1061461-83.2019.8.11.0041. REQUERENTE: JESSICA CAROLINA 

SANTANA VALENZUELA REQUERIDO: MARCOS RODRIGUES DOS 

SANTOS Vistos, etc. Ante a certidão de ID. 31274624, redesigno 

audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 

09/07/2020 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. Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046205-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

J. R. B. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SANCHES FILHO OAB - SP388575 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. R. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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 : 

1046205-03.2019.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JULIANO 

RODRIGUES BONIFACIO, ANDREIA ROCHA DOS SANTOS 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: RONEY LUIZ RODRIGUES Vistos, etc. Ante 

a certidão de Id. 31273817, redesigno audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 16/07/2020 às 13:00 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 
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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. Cientifique-se o Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1049216-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GOMES SANTOS (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIDELDES GOMES DOS SANTOS (RECONVINDO)

ALEX GOMES DOS SANTOS (RECONVINDO)

ANA CLELIA GOMES DOS SANTOS (RECONVINDO)

 

mero ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1049216-40.2019.8.11.0041. RECONVINTE: MARIA GOMES SANTOS 

RECONVINDO: ANA CLELIA GOMES DOS SANTOS, ALEX GOMES DOS 

SANTOS, GIDELDES GOMES DOS SANTOS Vistos, etc. Ante a certidão de 

Id. 31273801, redesigno audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do 

NCPC) para o dia 14/07/2.020 às 13:30 horas. Intimem -se as partes para 

audiência. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de abril 

de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007211-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. C. E. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. S. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT11740-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 : 

1007211-66.2020.8.11.0041. REQUERENTE: NELSI CAMILO EVANGELISTA 

LIMA REQUERIDO: GISELE SILVA NASCIMENTO Vistos, etc. Ante a 

certidão de Id. 31235371, redesigno audiência de tentativa de conciliação 

(art. 695, do NCPC) para o dia 14/07/2020 às 14:00 horas. Intimem-se as 

partes para comparecerem a audiência supra designada, acompanhada 

de seus advogados/defensores públicos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirch Juiz 

de Direito

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

Processo Número: 1046498-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. N. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

KELLY TATIANY CHAVES NOGUEIRA OAB - 026.568.751-96 

(REPRESENTANTE)

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. O. S. (REU)

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 DESPACHO Processo: 

1046498-70.2019.8.11.0041. AUTOR(A): P. G. N. O. REPRESENTANTE: 

KELLY TATIANY CHAVES NOGUEIRA REU: HANDER OJEDA SILVA 

Vistos, etc. Ante a certidão de Id. 31234762, redesigno audiência de 

tentativa de conciliação, instrução e julgamento para o dia 15/07/2020, às 

14:00 horas, em razão do disposto no parágrafo único do art. 693 do Novo 

Código de Processo Civil[i]. Cite-se o requerido, por mandado e 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 o requerido 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, 24 de abril de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1016917-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA APARECIDA CENEDESE OAB - MT0017823A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. N. T. (REU)

E. N. T. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELITA BATISTA NEVES OAB - 570.410.081-34 (REPRESENTANTE)

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 : 

1016917-78.2017.8.11.0041. AUTOR(A): PAULO JOSE TRZINSKI REU: 

PAULA NEVES TRZINSKI, ELISA NEVES TRZINSKI REPRESENTANTE: 

E L I T A  B A T I S T A  N E V E S  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1016917-78.2017.8.11.0041. AUTOR(A): PAULO JOSE TRZINSKI REU: 

PAULA NEVES TRZINSKI, ELISA NEVES TRZINSKI REPRESENTANTE: 

ELITA BATISTA NEVES Vistos, etc. Ante a certidão de Id. 31235810, 

redesigno audiência de conciliação, instrução e julgamento, para o dia 

17/07/2020, às 13:30 horas (art. 693, parágrafo único, NCPC). Intime-se o 

requerente e citem-se as requeridas no endereço de Id 15941480, 

cientificando-as para comparecer à audiência, acompanhado de seu 

advogado e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, 

importando a ausência daquele em extinção e arquivamento do processo e 

a destas em confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, 

poderão as requeridas contestar, desde que o faça por intermédio de 

advogado, passando-se em seguida à ouvida das testemunhas. 

Notifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de 

abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1043595-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DANTASA GOES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALVES DA COSTA (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 : 

1043595-62.2019.8.11.0041. AUTOR(A): NEIDE DANTASA GOES REU: 

CARLOS ALVES DA COSTA Vistos, etc. Ante a certidão de Id. 31273049, 

redesigno audiência de conciliação, instrução e julgamento, para o dia 

15/07/2020, às 14:30 horas (art. 693, parágrafo único, NCPC). Intime-se a 

requerente e cite-se o requerido, cientificando-a para comparecer à 

audiência, acompanhados de seu advogado e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência 

daquele em extinção e arquivamento do processo e a desta em confissão 

e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá a parte requerida 

contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se em 

seguida à ouvida das testemunhas. Cientifique-se o Ministério Público. 
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Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1005658-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CURVO RONDON OAB - 017.228.611-50 

(REPRESENTANTE)

Jacqueline Curvo Rondon OAB - MT11017-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. N. E. S. (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 : 

1005658-81.2020.8.11.0041. REPRESENTANTE: ALESSANDRA CURVO 

RONDON REU: MARCEL DAS NEVES E SILVA Vistos, etc. Ante a certidão 

de Id. 31275200, redesigno audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, para o dia 15/07/2020, às 15:00 horas (art. 693, parágrafo 

único, NCPC). Intime-se o requerente e cite-se o requerido, cientificando-o 

para comparecer à audiência, acompanhada de seu advogado e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência daquele em extinção e arquivamento do processo e a deste em 

confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o 

requerido contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, 

passando-se em seguida à ouvida das testemunhas. Notifique-se o 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029226-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. M. D. S. (EXEQUENTE)

A. V. M. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL TATIANE DA SILVA OAB - 749.785.351-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO WAGNER DE MORAES (EXECUTADO)

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 

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 : 

1029226-34.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: A. V. M. D. S., D. M. M. D. S. 

REPRESENTANTE: RAQUEL TATIANE DA SILVA EXECUTADO: ALFREDO 

WAGNER DE MORAESVistos, etc. Determino a intimação pessoal da parte 

autora, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser 

localizada, determino desde já a intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) 

dias (art. 257, III, NCPC). Decorrido o prazo, contado da sua intimação 

pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, certifique – se e 

encaminhem – se os autos ao MP. Por fim, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025331-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. S. S. D. O. (EXEQUENTE)

K. G. S. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILEUSA RODRIGUES DA SILVA OAB - 715.879.932-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALBEIR FERREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

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 : 

1025331-94.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: K. S. S. D. O., K. G. S. D. O. 

REPRESENTANTE: MARILEUSA RODRIGUES DA SILVA EXECUTADO: 

VALBEIR FERREIRA DE OLIVEIRA Vistos, etc. Determino a intimação 

pessoal da parte autora, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade 

de não ser localizada, determino desde já a intimação via edital, no prazo 

de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC). Decorrido o prazo, contado da sua 

intimação pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, certifique – se 

e encaminhem – se os autos ao MP. Por fim, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025335-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. G. S. D. O. (EXEQUENTE)

K. S. S. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILEUSA RODRIGUES DA SILVA OAB - 715.879.932-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALBEIR FERREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

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 : 

1025335-34.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: K. S. S. D. O., K. G. S. D. O. 

REPRESENTANTE: MARILEUSA RODRIGUES DA SILVA EXECUTADO: 

VALBEIR FERREIRA DE OLIVEIRA Vistos, etc. Determino a intimação 

pessoal da parte autora, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade 

de não ser localizada, determino desde já a intimação via edital, no prazo 

de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC). Decorrido o prazo, contado da sua 

intimação pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, certifique – se 

e encaminhem – se os autos ao MP. Por fim, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017702-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLAN BENTO DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO KNOPP FONSECA OAB - MT16997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAMY DE PAULA SILVA DE FARIAS (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 14/07/2020 às 14:00 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 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo Autor (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 Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020. Luís 
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Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006564-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES OAB - MT11333-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. L. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Soraya Maranhão Bagio OAB - MT8079-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 : 

1006564-42.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ELEDIL SANTA DA COSTA REU: 

GERALDO LUIS COSTA Vistos, etc. Em audiência farei a análise das 

preliminares suscitadas em contestação. Aplicando-se nas ações de 

revisão o disposto na lei de alimentos (LA, art. 13), designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento, para o dia 15/07/2020, às 15:30 horas 

(art. 693, parágrafo único, NCPC). Intimem-se as partes, cientificando-as 

para comparecerem à audiência, acompanhadas de seus advogados e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência da parte Autora em extinção e arquivamento do processo e a do 

Requerido em confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, 

poderá o requerido contestar, desde que o faça por intermédio de 

advogado, passando-se em seguida à ouvida das testemunhas. 

Notifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de 

abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006965-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA GOMES (EXEQUENTE)

THIAGO FELIPE OLIVEIRA GOMES (EXEQUENTE)

E. F. O. G. (EXEQUENTE)

D. M. O. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA LUZIA DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - 026.070.871-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO RODRIGUES GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Dê-se vistas ao 

Ministério Público. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 

de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1008903-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOS SANTOS LIMA OAB - MT18087-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. S. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX JOSE SILVA OAB - MT9053-O (ADVOGADO(A))

RICARDO DA SILVA PEREIRA OAB - MT10446-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Dê-se vistas ao 

Ministério Público. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 

de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031844-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESPACO NOBRE COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GIM OAB - MT17647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Trata – se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por ESPAÇO 

NOBRE COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA. – EPP e MARIA GENI 

DA SILVA em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Os presentes 

embargos à execução foram opostos como defesa à Ação de Execução 

por Título Extrajudicial N.º: 1001688-78.2017.8.11.0041, em trâmite perante 

a 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT, 

(Cédula de Crédito Bancário n.º: 0333466300000004830). Todavia, o feito 

deve tramitar em conjunto com a Ação de Execução por Título Extrajudicial 

N.º: 1001688-78.2017.8.11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara 

Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT. Por 

consequência, declaro esse Juízo incompetente para processar e julgar o 

feito e determino a remessa dos à 1ª Vara Especializada de Direito 

Bancário da Comarca de Cuiabá – MT, com nossas homenagens. 

Intime-se. Cumpra-se Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0018300-94.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA MANCO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIAN CARLO LEAO PREZA OAB - MT8431-O (ADVOGADO(A))

FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA OAB - MT9139-O 

(ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NACIONIL RODRIGUES DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Cumpra – se o ID n.º 

24712189. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019661-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEA SALVADORA FERNANDES DA SILVA (EXEQUENTE)

G. W. F. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIRES PAULINO DOS SANTOS (EXECUTADO)

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 GUSTAVO WILKER 

FERNANDES DOS SANTOS, representado por sua genitora, Senhora 

CLAUDINEIA SALVADORA FERNANDES DA SILVA, em face de LEONIRES 

PAULINO DOS SANTOS, a fim de receber os meses de agosto, setembro e 

outubro de 2.016, bem como as prestações que se vencerem no curso da 

ação. Na data de 29.11.2019 (ID n.º 26654760) a parte Exequente requer 

a extinção do feito, ante a quitação do débito. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, DECLARO A 

QUITAÇÃO DOS MESES DE AGOSTO DE 2.016 A NOVEMBRO DE 2.019, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Revogo a decisão 

proferida no ID n.º 18853275 e determino a exclusão do mandado de 

prisão em nome do Executado, cadastrado junto ao B.N.M.P. (ID n.º 

20247813). Concedo os benefícios da justiça gratuita às partes. Condeno 
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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, 

27 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0024000-17.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONORA DE LARA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE DE MORAES BORGES OAB - MT12430-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos, etc. Cumpra-se o ID n.º 

24848017. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0033975-24.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PATRICIA DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

KUTENBERG DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

ROSIBERG DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

ROBERTA DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos, etc. Cumpra-se o ID n.º 

24813754. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0000447-33.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

marielly divina espirito santo OAB - MT10795-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARO FERREIRA DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos, etc. Cumpra-se o ID n.º 

24810357. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz 

de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1018323-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. H. D. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA OAB - MT10887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. F. D. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-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 1018323-66.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação das partes AUTORA e REQUERIDA, através 

de seu(sua)(s) advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 

31441901, bem como para comparecer à audiência de INSTRUÇÃO e 

JULGAMENTO designada para o dia 05/08/2020, às 14:00 horas, neste 

Fórum da Capital, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas 

eventualmente indicadas no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 357, §§4º e 6º, do NCPC, no máximo de 03 (três) para cada parte, 

frisando, por oportuno, que caberá as partes intimar 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. Certifico que, por meio 

desta, faço a intimação das partes AUTORA e REQUERIDA através de 

seu(sua)(s) advogado (a,s), via DJE, acerca da sentença de ID 31441901 

- "(...) É o Relatório. Decido. Inicialmente, verifico que o pedido de extinção 

da ação, formulado pela demandada em sua peça de resposta, não 

merece acolhida, eis que foi reconhecido nos autos a ocorrência de 

continência, o que, nos moldes da lei processual, determinada a tramitação 

das ações em conjunto. Da mesma forma, considerando que as ações se 

encontram associadas, serão analisadas em conjunto, não obstante 

através de sentenças/decisões proferidas em apartado. Analisando os 

autos, verifico possível o julgamento antecipado parcial do mérito, nos 

termos dos artigos 355, I e 356, II, ambos do CPC/2015, no que atine a 

pretensão de divórcio e visitas. Do Divórcio Considerando que a requerida 

concordou com o pedido de dissolução do vínculo conjugal, pretensão 

que, inclusive, independe de dilação probatória, e até mesmo de 

concordância da parte adversa, eis que se trata se direito potestativo e 

encontra fundamento jurídico no artigo 226, §6º, da Constituição da 

República, que assim dispõe: Art. 226 A família, base da sociedade, tem 

especial proteção do Estado. (...) § 6º O casamento civil pode ser 

dissolvido pelo divórcio. Consigno, ainda, que com a entrada em vigor da 

Emenda Constitucional n.º 66/2010, que alterou o teor do § 6º do art. 226 

da Constituição Federal, não mais existe a necessidade da comprovação 

do lapso temporal de 01 (um) ano, exigido tanto no art. 25 da Lei n.º 

6.515/77, quanto no “caput” do art. 1.580 do Código Civil, bastando, 

tão-somente, para a decretação do divórcio, a manifestação de vontade 

de ao menos um dos consortes. Elucido, ainda, que o Código Civil autoriza 

o divórcio sem que haja a prévia partilha de bens, nos termos do artigo 

1.581 da lex mencionada, tal como se afigura o caso dos autos, bem por 

isso, sua decretação é medida que se impõe, razão pela qual tenho por 

dissolvido o vínculo conjugal. Da Regulamentação do Período de 

Convivência Considerando que foi concedida a guarda unilateral do menor 

para genitora nos autos do Processo nº 1001719-64.2018, imperativa a 

regulamentação do direito de visitas do autor a fim de assegurar o 

convívio do filho com o pai, lembrando, ainda, que é dever da família, bem 

como do Estado, assegurar com absoluta prioridade a convivência familiar. 

A respeito, o artigo 1.589, caput, do Código Civil estipula que o pai ou a 

mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em 

sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado 

pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação. Todavia, 

considerando que o autor relatou que pouco conviveu com o filho, até 

mesmo em decorrência de ter permanecido considerável período 

encarcerado, entendo que a convivência deverá ser iniciada 

gradativamente, inclusive, com supervisão, até que o menor se habitue à 

figura paterna. Saliento, ainda, que foi realizado estudo psicossocial com 

os litigantes, não havendo, a princípio, nada que desabone a figura 

paterna. Assim, primando pelo melhor interesse da criança, fica estipulado 

as disposições abaixo: a) Durante o período inicial de adaptação e 

introdução ao convívio familiar poderá o pai visitar o filho na residência da 

genitora - ou em outro local avençado, tal como a residência dos avós, 

mas sempre na presença de terceiros com o qual o menor esteja 

habituado - aos finais de semana, assim como no decorrer desta, após o 

período letivo, com ele permanecendo no local, a menos que a autora 

autorize que se ausente, durante o período mínimo de três meses; b) 

Deverá combinar previamente com a genitora os horários de visitas, não 

sobrevindo acordo, com antecedência de ao menos 24 horas. Após o 

período supra, e verificando as partes que a criança está adaptada ao 

convívio paterno, o pai poderá: c) ter o filho consigo, em finais de 

semanas alternados, buscando-o na residência da mãe, aos sábados às 

9h00 e devolvendo-o no mesmo local aos domingos, até as 19h00; d) 

durante a semana em que o genitor não realizar o direito de visita na forma 

supra, poderá ter o menor consigo, durante ao menos um dia, sem direito 

ao pernoite, após o horário letivo, mediante prévia avença com a genitora; 

e) no aniversário, bem como em outras datas que se repetem anualmente, 
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ficará com o genitor nos anos pares e com a mãe nos anos ímpares; f) no 

dia dos pais e no aniversário deste (pai) o menor ficará em sua 

companhia, e, no dia das mães e aniversário desta (mãe), na dela; g) nos 

anos pares, passará o Natal em companhia da mãe e o Ano Novo em 

companhia do pai, invertendo-se a data festiva no ano imediatamente 

seguinte; h) nas férias escolares, passará metade com o pai e a outra 

metade com a mãe, sendo, a primeira metade com o pai nos anos pares, e 

a segunda metade com a mãe, e, nos anos ímpares, a primeira metade 

será com a mãe, ficando o pai com a segunda metade. Frise-se que não 

há qualquer empecilho para que as partes, de comum acordo, organizem 

as datas das visitas ficando, no entanto, cientes de que em caso de 

desacordo, prevalecerão as condições ora estabelecidas. ANTE O 

EXPOSTO, com fundamento no art. 356, II c/c art. 487, I, ambos do CPC, 

DECRETO, por sentença parcial de mérito, o DIVÓRCIO do casal Fernanda 

Ferreira Duque e Carlos Henrique de Souza Ferreira e REGULAMENTO o 

direito de convivência paterno-filial na forma descrita no corpo da 

sentença. Em decorrência, declaro extinto o processo, com resolução de 

mérito, no que atine às pretensões supra. Em decorrência, determino o 

prosseguimento da presente ação no que se refere ao pedido de 

Alimentos, Reconhecimento de União Estável e Partilha. Promovam-se as 

anotações necessárias. (...)" Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

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

Processo Número: 1005697-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))

JACILDO BOAVENTURA OAB - 139.591.661-68 (REPRESENTANTE)

LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO OAB - MT23370-O (ADVOGADO(A))

RUBENS VIRGILIO MARINS OAB - 063.655.231-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B. C. B. (REU)

K. M. C. B. (REU)

R. C. B. (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 1005697-78.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 31461113, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 06/08/2020, às 15:00 horas, neste Fórum da Capital, 

oportunidade em que deverá comparecer portando todos seus 

documentos pessoais e acompanhada de seu advogado e testemunhas, 

independente de prévio depósito de rol, importando sua ausência em 

extinção e arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

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

Processo Número: 1017961-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. D. D. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEGRAO BACARJI OAB - MT26773/O (ADVOGADO(A))

IVETE DA LUZ OAB - 870.307.562-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. D. D. S. (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 1017961-30.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 31520662, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 06/08/2020, às 16:00 horas, neste Fórum da Capital, 

oportunidade em que deverá comparecer portando todos seus 

documentos pessoais e acompanhada de seu advogado e testemunhas, 

independente de prévio depósito de rol, importando sua ausência em 

extinção e arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

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

Processo Número: 1005685-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SCAPINI COUTINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO PEDROSO DA COSTA RIBEIRO OAB - MT18796/O 

(ADVOGADO(A))

CEZER SCAPINI COUTINHO OAB - 748.888.039-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR SCAPINI COUTINHO (REU)

GILMAR SCAPINI COUTINHO (REU)

SENILDA COUTINHO (REU)

LUCIADI COUTINHO (REU)

IVANIR SCAPINI COUTINHO (REU)

ELIZABETE COUTINHO HORN (REU)

ELIZETE SCAPINI COUTINHO (REU)

ODAIR SCAPINI COUTINHO (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 1005685-64.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 31465600, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 08/10/2020, às 13:20 horas, neste Fórum da Capital, 

oportunidade em que deverá comparecer portando todos seus 

documentos pessoais e acompanhada de seu advogado e testemunhas, 

independente de prévio depósito de rol, importando sua ausência em 

extinção e arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0019591-17.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA APARECIDA BOTASSIO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

WALDIR DE CERQUEIRA CALDAS JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ILZE FERNANDA BOTASSIO CALDAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VALMIR BOTASSIO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ROSENDO BOTASSIO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA OAB - MT10464-O (ADVOGADO(A))

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT15714-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUVELINA APARECIDA BOTASSIO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT15714-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0019591-17.2015.8.11.0041 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 

31522680 - "VISTOS, ETC. Inicialmente, vislumbro que não há no feito 

nenhuma das situações autorizadoras a processar o presente em 

segredo de justiça (art. 189, inciso II, do NCPC), motivo pelo qual, 

determino a retirada da tramitação sigilosa. Prosseguindo, compulsando os 

autos, vislumbro que intimado para no prazo de 15 (quinze) dias cumprir 

as determinações exaradas nos autos, ID. 23873151 e 23873178, ou 

apresentar defesa e produzir provas, sob pena de remoção do cargo de 

inventariante, este limitou-se a informar que “quer e tem o direito de 

assumir o inventário como inventariante, (...), eventual valores levantados 

pelo seu filho Valmir Botassio que fora acometido por doença, podem ser 

abatidos do seu quinhão (...)”, ID. 24713306. Consoante dispõe o art. 622 

do CPC, o inventariante será removido, de ofício, quando não prestar as 

primeiras ou últimas declarações, se não der ao inventário andamento 

regular, suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente 

protelatórios. Nesse viés, verifico que o inventariante voluntariamente 

descumpre as determinações judiciais, dificultando o andamento 

processual e o deslinde do feito, que, diga-se, tramita desde 04.05.2015 e 

não perpassou da fase inicial. Ademais, dispõem os arts. 5º e 6º do CPC 

que as partes deverão comportar-se de acordo com a boa-fé e cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, o que não verifica-se no presente caso. Ante o exposto, 
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intime-se pela última vez o inventariante para no prazo de 15 (quinze) dias, 

atender as determinações judiciais supramencionadas, sob pena de 

remoção. Por conseguinte, com supedâneo no art. 622, II do CPC, 

mantendo-se inerte, removo, de ofício, o Sr. ROSENDO BOTÁSSIO, do 

cargo de inventariante e, em decorrência, NOMEIO inventariante a filha da 

extinta, ANDREA APARECIDA BOTASSIO, conforme autoriza o artigo 617 

do CPC/2015, devendo prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 617, parágrafo único, do CPC/2015), e reapresentar as primeiras 

declarações em conformidade com o disposto no art. 620 do CPC/2015, no 

prazo de 20 (vinte) dias. Na ocasião da reapresentação das primeiras 

declarações, a inventariante deverá carrear ao feito os documentos 

atualizados dos bens inventariados, bem assim a certidão de inexistência 

de testamento deixado pela autora da herança, expedida pelo CENSEC – 

Centro Notarial de Serviços compartilhados, conforme determina o 

Provimento nº 56/2016 do CNJ. No alusivo interregno, deverá, igualmente, 

a inventariante colacionar aos autos as certidões negativas de dívidas 

atualizadas expedidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso e do Estado do Paraná, 

Prefeitura de Cuiabá/MT e Prefeitura de Maringá/PR (débitos gerais), em 

nome da falecida, e o plano de partilha, observando a determinação de ID. 

23855953 - Págs. 1 a 3. Deverá, ainda, colacionar ao feito o seu 

documento pessoal, assim como os instrumentos procuratórios 

outorgados pelos herdeiros Valmir Botassio e Rosendo Botassio ao n. 

advogado que os representa, eis que aludidos documentos estão ilegíveis 

nos autos. Com o cumprimento da decisão supra, intimem-se os demais 

interessados para manifestarem-se, no prazo comum de 15 (quinze) dias. 

Sem prejuízo, deverá o Sr. Gestor prestar as informações solicitadas pelo 

juízo do 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, ID. 28892264. Às 

providências." Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033175-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. K. M. K. J. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. H. K. J. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT7481-B (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 1033175-95.2019.8.11.0041 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 

31520243 - "(...) ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 1.022, II, do 

CPC/2015, RECEBO E JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os presentes 

Embargos de Declaração e, em decorrência, retifico a decisão de ID. 

25921042 para onde se lê, “...De outro viés, vislumbro que, no 

ID.24131195, o executado encartou uma justificativa que não se refere a 

este processo....”, doravante passa a ter a seguinte redação, “...De outro 

viés, vislumbro que, no ID.24131195, a exequente encartou uma 

justificativa que não se refere a este processo...”, permanecendo 

incólumes os demais termos. Prosseguindo, indefiro os pedidos de ID’s. 

26228119 e 26233083, no que concerne a qualquer providência a ser 

adotada em relação as filhas menores, haja vista que o executado deverá 

ajuizar a ação pertinente para tanto. Lembrando, ainda, que nestes autos 

tramitam tão somente a execução alimentícia em prol da parte exequente, 

sob o rito da coerção pessoal, consoante a decisão de ID. 22250994. Por 

outro lado, verifico, que o executado noticia que a exequente está 

inadimplente com as taxas condominiais do imóvel que ocupa, todavia, não 

cabe discutir nesta demanda, a destinação do importe recebido pela 

exequente a título de pensão alimentícia, devendo o executado, manejar 

ação adequada para tal finalidade. Noutro norte, é importante ressaltar que 

o executado encontra-se inadimplente com o débito da prestação 

alimentícia, não podendo a alimentada continuar esperando, pois, pelo 

período de inadimplência está mais do que comprometida a sua 

subsistência. Desta feita, determino que se intime a parte exequente para 

manifestar-se em prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias, 

oportunidade em que deverá apresentar o demonstrativo discriminado e 

atualizado do débito exequendo, com os abatimentos necessários, sob 

pena de extinção. Na sequência, com aporte do alusivo 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 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, volvam-se 

conclusos para deliberação. Às providências." Cuiabá/MT, 27 de abril de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ofício Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1012775-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CESAR REVELES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT18288-O 

(ADVOGADO(A))

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

ANA MARIA CONCEICAO DE ALMEIDA PONCEANO (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Ofício n.º 460/2020 Cuiabá - MT, 27 de abril de 

2020. Referência: Processo n.º 1012775-26.2020.8.11.0041 Parte autora: 

MARIO CESAR REVELES PEREIRA Senhor(a) Gerente, Ao tempo em que 

o(a) cumprimento, tendo em vista o resultado negativo da pesquisa 

BacenJud, REQUISITO de Vossa Senhoria, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informações acerca da existência de valores junto ao Banco Real (atual 

Santander), principalmente a título de FGTS, deixados pelo(a) falecido(a) 

Ana Maria Conceição de Almeida Ponciano (CPF n.º 943.352.491-87, RG 

n.º 1064871-2 SEJUSP/MT, filiação: Ana Evanil Batista Conceição, natural 

de Cuiabá-MT, nascida em 14/06/1974). Sendo constatada a existência de 

saldo positivo, o valor deve ser depositado na conta única do Poder 

Judiciário de Mato Grosso, seguindo, para tanto, as instruções abaixo: · 

Acessar o “site” www.tjmt.jus.br; · Clicar no ícone “DEPÓSITOS 

JUDICIAIS”; · Clicar em “Emissão de Guia Pública”; · Preferencialmente - 

“Pesquisar por Número Único”; · Escolher – Comarca: "Cuiabá Cível"; · 

Preferencialmente - Número do Processo: “ 1012775-26.2020.8.11.0041”; · 

Preencher o valor do depósito; · Selecionar o Tipo de Depositante (parte 

ou terceiro); · Preencher número do CPF/CNPJ; · Clicar em “Validar” 

(verificando em seguida se o nome do depositante é preenchido 

corretamente pelo sistema); · Preencher os caracteres de “confirmação” 

disponibilizados automaticamente pelo sistema; · Clicar em “Emitir Guia”; · 

Proceder ao respectivo recolhimento; Encaminhar comprovante de 

recolhimento a este Juízo para juntada aos autos. Atenciosamente, 

Assinado eletronicamente Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito 

AO(À) SENHOR(A) GERENTE DO BANCO SANTANDER (antigo BANCO 

REAL) ENDEREÇO: AV. PRES. GETÚLIO VARGAS, 384 - QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT, CEP: 78043-415 Sede do Juízo e Informações: Rua Des. 

Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6001/ 

6002.

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

Processo Número: 0023660-68.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELLA ROBERTA APARECIDA DE OLIVEIRA FERRARI OAB - 

MT18849-O (ADVOGADO(A))

ODETE APARECIDA BORGES DIAS OAB - 405.583.631-72 

(REPRESENTANTE)

MONNY VENICIA VICTOR COELHO AGUIAR SILVA OAB - MT6976-O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN OAB - MT5956-O (ADVOGADO(A))

MARCIA ANTONIA DIAS ESPOSITO (REPRESENTANTE)

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI OAB - MT9203-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ANTONIO DIAS SOBRINHO (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 73 de 688



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0023660-68.2010.8.11.0041 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 

31517801 - "VISTOS, ETC. Trata-se de Alvará Judicial interposto por 

Odete Aparecida Borges Dias, visando o levantamento do valor 

equivalente a 10.482 sacas de soja, deixadas pelo de cujus Antonio Dias 

Sobrinho, as quais estavam estocadas junto à ADM DO BRASIL LTDA, ID. 

23972555. Vislumbro que, em decisão liminar, foi autorizado que a 

interessada procedesse com a venda/levantamento de 50% (cinquenta 

pontos percentuais) do grão mencionado, assim como fora determinada a 

juntada da prestação de contas correspondente, ID. 23972567. 

Posteriormente, fora prolatada sentença, julgando procedente o pedido de 

alvará, autorizando a autora a realizar a venda/levantamento de 50% 

(cinquenta pontos percentuais) das sacas remanescentes, ou do valor 

equivalente depositado junto a empresa ADM DO BRASIL LTDA, também 

mediante prestação de contas no prazo de 60 (sessenta dias), ID. 

23972587 – Pág. 6 e 7 e 23972588 - Pág. 1, assim como foi considerado 

prestada as contas atinentes à primeira metade levantada e, em 

decorrência, rechaçada a impugnação aviada pela única herdeira 

dissidente. Referida sentença foi objeto de recurso de apelação interposto 

pela sucessora Marcia Antonia Dias Esposito. Em julgamento do recurso 

aviado, o Tribunal de Justiça deste Estado considerou não prestadas as 

contas pela inventariante, eis que não observou a forma descrita no artigo 

917 do Código de Processo Civil então em vigor, conforme se denota do 

ID. 23980401, v.I, pois deixou de instruir com a documentação necessária, 

além de não ter observado a forma mercantil. Intimada, a interessada 

apresentou prestação de contas no ID 23980403, p.4 em diante. 

Apresentados os documentos pela interessada/inventariante, este juízo, 

através da decisão proferida no ID. 23981389 - Pág. 5-8, delimitou a razão 

pela qual o processo continuaria tramitando após a prolação da sentença, 

esclarecendo que teria por desiderato a"prestação de contas dos valores 

levantados". No mesmo ato, foi determinado a realização de perícia nos 

documentos apresentados pela inventariante, a fim de averiguar a 

destinação conferida a 50% dos valores levantados, referente ao 

depósito de 10.482 sacas de soja, sendo considerada a outra metade 

meação, ordenada a realização de perícia judicial, elucidando que o perito 

não deveria considerar as despesas injustificadas, as rasuradas, 

apagadas, ilegíveis, as sem demonstração de origem e as de cunho 

pessoal. Oferecida proposta de honorários no ID. 23981392, p.1-4 (v.5), a 

qual foi acolhida pelo juízo (ID. 23981395 - Pág. 4-6, v. 6), foi depositado 

integralmente pela inventariante o valor correlato, ID. 23981396 - Pág. 2-3, 

sendo levantado metade pelo escritório nomeado, ID. 23981396 - Pág. 7. O 

laudo pericial correlato sobreveio aos autos do ID. 23981399 - Pág. 4 ao ID 

23981405 - Pág. 2 e complementado/esclarecido, mediante requerimento, 

do ID. 23981555 - Pág. 1 ao ID. 23981556 - Pág. 2. A inventariante e a 

herdeira dissidente se manifestaram nos autos, não apresentando 

impugnação à perícia. Pois bem. De pronto, necessário salientar que o 

procedimento de alvará judicial é de jurisdição voluntária, não comportando 

pretensão resistida, delimitando a atividade jurisdicional à gestão pública 

em torno de interesses privados, não sendo via adequada para 

acertamento de eventual conflito de interesses. Nessa toada, entendo que 

a determinação de prestar contas, tanto a contida na sentença de ID. 

23972587 – Pág. 6 e 7 e 23972588 - Pág. 1, atinente ao saldo 

remanescente cuja autorização de levantamento foi efetuado na ocasião, 

como na decisão liminar proferida, tratava-se de medida de cautela 

adotada pelo magistrado que presidia o feito, mas que, todavia, apesar de 

necessária, no caso dos autos, limita a prestação jurisdicional à averiguar 

se foram ou não prestadas as contas, e não em conferir o emprego dos 

valores, ou seja, julgar se as contas são ou não “boas”, o que poderá ser 

verificado por meio do procedimento outrora previsto no artigo 917 do 

Código de Processo de Civil de 1973 (atual artigo 550 e s.s. do CPC/2015 - 

‘ação de exigir contas’, se aviada pelos herdeiros, ou pelo procedimento 

comum, se ajuizada pela inventariante). Esclareça que, por medida de 

economia processual, as contas, de fato, poderiam ser prestadas na 

presente, através do aporte dos comprovantes atinentes a destinação dos 

valores levantados, tal como realizado nos autos. Logo, uma vez 

efetivamente prestadas as contas, independente se acertada ou não a 

destinação dos valores, a demanda atingiu o seu desiderato. Desta feita, a 

entrega da prestação jurisdicional encerrou-se, de forma que eventual 

ação de prestar ou exigir contas a ser interposta perante este juízo 

poderá, inclusive, valer-se dos documentos e perícia constantes na 

presente demanda. Em tempo, vislumbro que no ID. 31010686 a empresa 

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA pleiteia o levantamento dos honorários 

remanescentes, ID. 23981395 – Págs. 4 e 5. Nessa toada, não obstante 

esta magistrada entenda que a aludida perícia deixou de ser pontual e 

restringir-se aos exatos termos da determinação de ID. 23981389 – Págs. 

5 a 8, o serviço fora prestado pela citada empresa nomeada pelo juízo. 

Isso porque, consoante ressai da mencionada decisão, foi delimitado que 

“a referida perícia deve ser realizada, considerando a necessidade de 

demonstração da destinação dada a, apenas, 50% (cinquenta por cento) 

do valor levantado, referente ao depósito de 10.482 sacas de soja, 

estocadas no armazém ADM DO BRASIL LTDA, já que os outros 50% 

(cinquenta por cento) não são herança, por corresponder a meação da 

viúva.” No entanto, ao que parece, a perícia levou em consideração como 

“marco inicial a data em que a parte autora assumiu a administração do 

inventário, ou seja, a data de falecimento do Sr. Antonio Dias Sobrinho, 

ocorrido em 23 de julho de 2009, prolongando o estudo pericial sobre as 

informações disponibilizadas, até a data de 16 de agosto de 2016 (...)” - 

ID. 23981402 - Pág. 2. Desta feita, tendo em vista que fora realizada a 

entrega do laudo pericial em 07.12.2016, ID. 23981399 - Pág.1 e ss., bem 

assim que os peritos nomeados responderam às manifestações das 

partes, ID. 23981555 - Pág. 1 e ss., em 16.02.2018, autorizo o 

levantamento dos 50% (cinquenta pontos percentuais) remanescentes 

relativos aos honorários periciais, mediante a expedição de alvará em 

favor da peticionante, cujos dados encontram-se inseridos na petição de 

ID. 31010686. Após, expeça-se o necessário para o arquivamento dos 

autos. Às providências.". Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1012998-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DOS SANTOS DE MACEDO (REQUERENTE)

PATRICIA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

ADEILSON PEREIRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

LEONARDO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT14548-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Espolio de ELOINA PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1012998-13.2019.8.11.0041 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 

31084608 - "VISTOS, ETC. Inicialmente, recebo a emenda à inicial e, por 

conseguinte, determino a inclusão nos autos dos herdeiros indicados no 

ID. 21972389. Na sequência, prossiga-se no cumprimento da decisão de 

ID. 19766817, notadamente, no que atine a citação dos herdeiros 

supramencionados, para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 721 do CPC. De outro viés, verifico que 

os interessados postulam a expedição de Alvará Judicial a fim de que 

possam transferir a propriedade de veículos informados na r. peça de 

ingresso, deixados por Eloina Pereira de Almeida, sob alegação de que 

estes teriam sido vendidos ainda em vida pela extinta aos interessados. 

Todavia, depreende-se dos ID’s. 25688485 e 25688486, que os veículos 

“FIAT/SIENA, ano/modelo 2010/2011, Placa NTX 6197” e “HONDA/CG 150 

FAN, ano/modelo 2011/2011, Placa OAR 3594”, encontram-se alienados 

fiduciariamente, razão pela qual determino a intimação dos interessados a 

fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se quanto à quitação 

das parcelas da alienação, visando demonstrar a existência de 

interesse-adequação no manejo da presente, eis que o gravame que paira 

sobre os bens tornavam a falecida apenas detentora dos direitos de 

fiduciante, porquanto a propriedade é do credor fiduciário, de maneira que 

impossível a transferência da titularidade dos veículos se não houver o 

consentimento do detentor da propriedade, o que é impossível pela via do 

alvará. Por outro lado, analisando o pedido de ID. 25687865, vislumbro que 

o interessado Adeilson Pereira de Queiroz, informou que o veículo 

“VOLKSWAGEM/GOL, ano/modelo 2006/2006, Placas KAG 8875”, já não 

estava mais em nome da falecida, consoante ID. 25688488, postulando o 

desinteresse no prosseguimento da ação em relação ao referido bem, 

pretendendo a extinção. Sobre a questão, é sabido, que o interesse de 

agir advém da necessidade de se obter, através do processo, proteção 
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ao interesse substancial, que in casu, já não existe mais, uma vez que o 

interessado vindicou extinção da demanda em decorrência da perda do 

objeto. Desta feita em decorrência de o veículo “VOLKSWAGEM/GOL, 

ano/modelo 2006/2006, Placas KAG 8875”, encontrar-se registrado em 

nome de pessoa estranha à lide, houve a perda superveniente do objeto 

no tocante ao alusivo bem. Por estas razões, JULGO E DECLARO EXTINTA 

a presente ação, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso IV e VI do Novo Código de Processo Civil, em relação a Adeilson 

Pereira de Queiroz devendo a demanda prosseguir nos seus ulteriores 

termos. Publique-se Intime-se. Cumpra-se Às providências." Cuiabá/MT, 27 

de abril de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0051202-56.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. D. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. D. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE EUSTAQUIO DUARTE OAB - MT11218-O (ADVOGADO(A))

ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO OAB - MT9178-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0051202-56.2013.8.11.0041 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 

31548031 - "VISTOS, ETC. Tendo em vista que a audiência de tentativa de 

mediação restou inexistosa, consoante ID. 26226660 em prosseguindo ao 

andamento processual, intimem-se as partes, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumpram a decisão de ID. 23829132, notadamente, no que 

atine ao item “2”, para fins de que seja apresentado o valor aproximado da 

permissão do “alvará nº146, ponto de taxi nº7. Localizado na Santa 

Casa/Hotel, incrisão CAE nº.998”, conforme vindicado pela contadoria do 

juízo no ID. 23829133, p.2. Atendida a determinação suso e, havendo 

consenso quanto ao valor indicado por qualquer das partes, retorne os 

autos à Contadoria a fim de que seja apresentado o respectivo esboço do 

Plano de Partilha devidamente retificado. Do contrário, volvam-se 

conclusos para deliberação. Às providências.". Cuiabá/MT, 27 de abril de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0001476-45.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO PIO BISPO DE SOUZA (REQUERENTE)

MARINA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE RONALDO PIO DE SOUZA (REQUERIDO)

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 0001476-45.2015 VISTOS, ETC. Determino a intimação da 

inventariante para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, colacione ao feito 

os documentos atualizados dos bens inventariados, assim como as 

certidões atualizadas negativas de dívidas expedidas pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Procuradoria-Geral do Estado de 

Mato Grosso e Prefeitura de Cuiabá/MT (débitos gerais), em nome do 

falecido. No alusivo interregno deverá ser juntada aos autos a certidão de 

inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pelo 

CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados, conforme 

determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ. No que atine ao veículo e 

motocicleta deixados pelo extinto, ressai dos documentos juntados no ID. 

23579651 - Págs. 1 e 3, que os aludidos automotores são alienados 

fiduciariamente, de maneira que pertencem às instituições financeiras até 

que sejam quitadas todas as parcelas do financiamento, sendo que o de 

cujus tratava-se de mero detentor do bem. Acaso confirmadas as 

situações, este juízo poderá, todavia, autorizar a inventariante a 

representar o falecido perante às instituições financeiras. Cumpridas ou 

não tais determinações, certifique-se e conclusos. Às providências. 

Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0004067-77.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORMINDA FERREIRA NUNES (REQUERENTE)

JOAO NUNES VEADO (REQUERENTE)

ORIZINA DA CRUZ E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE JOAO NUNES VEADO (REQUERIDO)

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 0004067-77.2015 VISTOS, ETC. Determino a intimação da 

inventariante para, no prazo de 60 (sessenta) dias, cumprir integralmente 

a decisão de ID. 23505867 - Pág. 1, sob pena de remoção do encargo. No 

lapso suso mencionado, a inventariante, deverá apresentar aos autos a 

certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, 

expedida pelo CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados, 

conforme determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ. Deverá, ainda, 

colacionar aos autos a certidão de matrícula atualizada do bem registrado 

sob o nº 28.557. Caso a inventariante, intimada por meio do patrono que a 

assiste, não cumpra a decisão supra, determino, desde já, a sua intimação 

pessoal, para que cumpra a determinação, nos mesmos termos suso 

mencionados. Às providências. Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0012556-06.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. A. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIZ ESPEDITO SERAFINI OAB - MT5398-A (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA OAB - MT21593-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. T. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO SILVEIRA OAB - MT12963-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA OAB - MT10742-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0012556-06.2015.8.11.0041 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 

31552870 - "VISTOS, ETC. Analisando os autos, verifico que se trata de 

Cumprimento de Sentença de obrigação de fazer, em que a parte 

exequente pretende que o executado seja compelido a cumprir a avença 

realizada pelas partes no ID. 25238794, no que diz respeito a 

transferência do imóvel localizado no condomínio “Maison Vert, nº20” para 

o nome da requerente. No entanto, diante da informação apresentada pelo 

executado no ID. 26295428, de que o correlato bem encontra-se com 

restrição para transferência, noticiando o tramitação perante o juízo da da 

3 ª  V a r a  C í v e l  d e  V á r z e a  G r a n d e / M T ,  s o b  o 

nº.1016483-41.2018.8.11.0002, “embargos de terceiros” opostos pela 

própria exequente em face da construtora do imóvel, determino ao Sr. 

Gestor que se expeça ofício ao r. juízo, solicitando informações acerca do 

andamento da referida ação. Por conseguinte, intime-se a exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, encarte aos autos a certidão atualizada 

da matrícula do referido imóvel, bem como elucide a origem da restrição 

que impossibilita a transferência do alusivo bem. Em decorrência da 

deliberação suso, postergo a apreciação dos pedidos formulados no ID. 

26324054 para após o encarte dos referidos documentos. Às 

providências." Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. Assinado eletronicamente 
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Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1044284-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR OAB - MT17630-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 1044284-09.2019.8.11.0041 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 

31559185 - "(...) ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito. Ciência ao Ministério Público. Condeno o executado 

ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

sucumbenciais, nos termos fixados na decisão de ID 24628895. Decorrido 

o prazo recursal, arquivem-se, observadas as baixas e formalidades 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.". Cuiabá/MT, 27 de abril 

de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0011752-38.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELISSA MOGIANO (REQUERENTE)

ALISON LAZARO MOGIANO (REQUERENTE)

BRUNA MOGIANO (REQUERENTE)

PEDRO PAULO DIAS MOGIANO (REQUERENTE)

HELENA PIMENTA MOGIANO (REQUERENTE)

ALEX SANDRO MOGIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT17672-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE JOSE ANTONIO MOGIANO (REQUERIDO)

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 0011752-38.2015 VISTOS, ETC. Preliminarmente, defiro a 

prioridade na tramitação do presente, eis que o cônjuge supérstite trata-se 

de pessoa idosa na forma da lei, ID. 23866444 - Pág. 2. Prosseguindo, 

compulsando os autos, vislumbro que a inventariante pleiteia a venda do 

imóvel registrado sob o nº 52.390, todavia, ressai do documento 

colacionado no ID. 25276258 - Pág. 1, que este é de propriedade registral 

de Caiado Pneus Sociedade Anônima, de maneira que o documento de ID. 

25276602, não substitui o título de propriedade, tampouco legitima a 

aquisição da propriedade. Desta feita, saliento que poderá ser autorizada 

a venda dos eventuais direitos de posse. Relativamente aos bens 

matriculados sob os números 14.988 e 14.989, tendo em vista a 

informação de que se tratam da mesma residência e, haja vista que o 

primeiro (matrícula sob o nº 14.988) não encontra-se registrado em nome 

do inventariado ou do cônjuge supérstite, aliada à necessidade de 

regularização do imóvel, nos termos do art. 669, III do CPC, relego-os à 

sobrepartilha. Ante o exposto, concedo o prazo de 60 (sessenta) dias 

para que aporte aos autos a reapresentação das primeiras declarações, 

nos termos do art. 620 do CPC, observando-se o acima exposto. No 

alusivo interregno, deverá ser juntada ao feito a minuta do plano de 

partilha, bem assim as certidões negativas de dívidas expedidas pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Procuradoria-Geral do Estado de 

Mato Grosso e Prefeitura de Cuiabá/MT (débitos gerais), em nome do 

falecido. Por medida de cautela, no prazo supra, deverá ser colacionado 

ao feito o documento pessoal do interessado Alisson Lazaro, eis que o 

juntado no ID. 23866445 – Pág. 1 encontra-se ilegível. Cumpridas ou não 

tais determinações, certifique-se e conclusos. Às providências. 

Cuiabá/MT, 27 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: 1051104-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIA GONCALVES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT12024-O (ADVOGADO(A))

BENTO EPIFANIO DA SILVA FILHO OAB - MT9461-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - 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: Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e 

com fundamento no art. 487, I, do CPC, DENEGO A SEGURANÇA do 

presente mandamus. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1018008-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV OAB - MT17893-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBILIDADE 

URBANA DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (IMPETRADO)

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (TERCEIRO INTERESSADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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 a liminar e CONCEDO a 

segurança pleiteada por RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV, 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.
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009500-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE TESSAROLO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO OAB - MT8690-O (ADVOGADO(A))

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT17461-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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 a liminar e CONCEDO a 

segurança pleiteada por ALEXANDRE TESSAROLO, a fim de reconhecer a 

ilegalidade e nulidade apenas 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: 1019467-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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, com fundamento no art. 

487, I, do CPC, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA deste 

mandamus, para tão somente ratificar a decisão liminar (id 13996471) que 

determinou ao impetrado recepcionar (se tempestivo) e apreciar o 

Recurso Voluntário n° 5483608/2018 vinculado ao processo originário n° 

5217221/2017, atual 5252529/2019. 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. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1030220-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO TADEU KONIG (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - MT18237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO (GPAT) (IMPETRADO)

SECRETÁRIO-ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (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: Ante o exposto, com fundamento no art. 

487, I, do CPC, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA deste 

mandamus, para tão somente ratificar a decisão liminar (id 15334939) que 

determinou ao impetrado recepcionar (se tempestivo) e apreciar o 

Recurso Voluntário administrativo n° 5531148/2018. 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. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012618-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO DA MOTA (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: 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: 1002175-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (AUTOR(A))

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS (REU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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 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 
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providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012034-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS SOUSA (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: 1015175-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN TEOBALDO DE ASSIS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT17461-O 

(ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO OAB - MT8690-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1025073-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MACIEL MENEZES MEURER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT17567-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE CUIABÁ - MT 

(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, acolho a preliminar 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. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028383-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA BARROS DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE LOPES SOARES OAB - MT25082/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (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: 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: 1012022-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILENE APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-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: 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: 1025095-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIPER MERCADO GOTARDO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571-O (ADVOGADO(A))

LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA OAB - MT23881/O 

(ADVOGADO(A))
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Ademar Santana Franco OAB - MT4255-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

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: Ante o exposto, com fundamento no art. 

487, I, do CPC, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA deste 

mandamus, para tão somente ratificar a decisão liminar (id 14701813) que 

determinou ao impetrado recepcionar (se tempestivo) e apreciar o 

Recurso Voluntário n° 5496497/2018. 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. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1050174-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI BRUNETTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON AVILA SCARINCI OAB - MT6939/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT9012-O (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DO PRADO OAB - MT4910-O (ADVOGADO(A))

Deivison Roosevelt do Couto OAB - MT8353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente da Gerencia de julgamento de Impugnação de Crédito Tributário - 

GJIC (IMPETRADO)

GERENTE DA GERÊNCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTÁRIO 

(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, com fundamento no art. 

487, I, do CPC, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA deste 

mandamus, para tão somente ratificar a decisão liminar (id 25832778) que 

determinou ao impetrado recepcionar (se tempestivo) e apreciar o 

Recurso Voluntário n° 5724047/2019. 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. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1014798-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLEX DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - MT18237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DE FAZENDA MT 

(IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante o exposto, com fundamento no art. 

487, I, do CPC, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA deste 

mandamus, para tão somente ratificar a decisão liminar (id 19460035) que 

determinou ao impetrado recepcionar (se tempestivo) e apreciar o 

Recurso Voluntário n° 56315238/2019 vinculado ao processo originário n° 

5217221/2017, atual 5252529/2019. 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. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1036682-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STELA MAIRANNA GONCALVES DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIC FERNANDO DA CRUZ OAB - MT20779/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

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, 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 STELA MAIRANNA GONCALVES DE OLIVEIRA, a fim de reconhecer a 

ilegalidade e nulidade das multas por infração de trânsito, 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, 15 de abril de 2020. 

ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1031432-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-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 ambos do CTB, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido vinculado ao presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO A 

SEGURANÇA pleiteada por MAURI COSTA 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 
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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, 

15 de abril de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1030584-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANK GARCIA DE JESUS (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 DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: 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 FRANK GARCIA DE JESUS 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, 

15 de abril de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1020339-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LUIMAR CONSALTER DE MELO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT4960-O (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO OAB - MT12741-O (ADVOGADO(A))

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT4076-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

(IMPETRADO)

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: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

presente mandamus, para ratificar a decisão liminar (id 17139423), e, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDER A SEGURANÇA. Sem 

custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/ STF, 105/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. Às providências. Cuiabá, 15 de abril de 2020. 

ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1057582-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAINER ORMINDO PEIXOTO FILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0018588A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS (AUTORIDADE COATORA)

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA 

INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006482-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA (IMPETRANTE)

ROSIMAR BRANDAO FERREIRA DIAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendente de Penitenciárias (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:Com tais considerações, respeitando 

posicionamentos jurídicos contrários, julgo improcedente o pedido e 

DENEGO A ORDEM pleiteada, revogando a liminar concedida. Isento de 

custas e honorários (art. 10, inc. XXII da Constituição do Estado de Mato 

Grosso e das Súmulas 512 e 105, do STF e STJ, respectivamente). Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1017803-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA RAMOS DE ARAUJO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS RUFINO OAB - MT16789-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIONEIDE ANGÉLICA KLIEMASCHEWSK (IMPETRADO)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (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: Ausentes quaisquer dos pressupostos 

esculpidos no artigo 1.022, I, II ou III/CPC, REJEITO os embargos de 

declaração. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003732-02.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

IVANICE LEITE DA CRUZ GOMES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVETE LEITE DA CRUZ FERREIRA OAB - MT10174-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

DIRETOR 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, 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 IVANICE LEITE DA CRUZ GOMES a fim de 

assegurar, em definitivo, a emissão do licenciamento do veículo de 

propriedade da 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, 

16 de abril de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1011489-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAISA SAUL AMIDEN ALVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

DIRETOR GERAL 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: MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

TAISA SAUL AMIDEN ALVES contra suposto ato coator praticado pelo 

PRESIDENTE DO DETRAN/MT com objetivo de viabilizar a emissão do 

documento de licenciamento do veículo veículo Honda City, placa OBO 

7602,, Renavan nº 00559071752, independente do pagamento de multa 

por infração de trânsito. Entretanto, conforme defesa e parecer do 

ministério Público, a impetrante pretende a discussão das mesmas multas 

po r  i n f rações  de  t r âns i t o ,  ob je to  do  p rocesso  n º 

1014079-31.2018.8.11.0041, distribuído em 23/05/2018, tramitado perante 

a 3ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, com trânsito em julgado em 

13/12/2019. Com efeito, constata-se a distribuição de duas ações de 

mandado de segurança com as mesmas partes, a mesma causa de pedir 

(próxima e remota) e pedidos, entre este processo – distribuído em 

21/03/2019, e o Processo nº 1014079-31.2018.8.11.0041. Nestas 

condições, demonstrada a igualdade de partes, de pedidos e de causas 

de pedir, bem como de decisão judicial anterior transitada em julgado, 

revogo a liminar, reconheço a coisa julgada e JULGO EXTINTO o presente 

mandado de segurança, sem resolução de mérito, com base no art. 485, V 

do CPC/15. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se mediante as 

baixas necessárias. Sem custas e honorários. Às providências. P. R. I. C. 

Cuiabá, 16 de abril de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009374-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA MOREIRA DE CASTILHO MAGALHAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA MOREIRA DE CASTILHO MAGALHAES OAB - MT8287-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny, 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: 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 MARILIA MOREIRA DE CASTILHO MAGALHAES, 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, 

16 de abril de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000190-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE ELVIRA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretoria do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (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 DAYANNE ELVIRA DA SILVA, a fim de reconhecer a ilegalidade e 

nulidade da multa por infração de trânsito e 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, 15 de abril de 2020. 

ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004041-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DE FACCIO ALVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN SANTOS DAMACENO OAB - MT12721-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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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: 3.1 – Reconheço a incompetência da 

justiça Estadual para análise das infrações aplicadas por autoridade 

federal. 3.2 – Diante da já apontada inobservância da formalidade 

essencial para a aplicação da sanção administrativa, nos termos do art. 

487, inc. I, do CPC, julgo parcialmente procedente os pedidos, e CONCEDO 

A ORDEM para DETERMINAR à autoridade coatora que se abstenha de 

condicionar o licenciamento anual do veículo RENAULT/SANDERO, 

ano/modelo 2015, placa QBB8714/MT, cor prata, Renavam 1045468794, 

Chassi 93Y5SRD04FJ757538 ao pagamento das multas vinculadas aos 

seguintes autos de infração: F 43 367044, E 43 185472, F 43 370118, E 43 

172653, confirmando a liminar com relação às multas impostas por 

autoridade Estadual e revogando no tocante às demais em razão da 

incompetência reconhecida. 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 ao reexame necessário (artigo 14, §1.º da Lei n.º 

12.016/2009). Às providências. Cuiabá, 21 de abril de 2020.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1058061-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAS ROGER BRITO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA 

INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

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: VISTOS ETC. Seguem em anexo as 

informações solicitadas pela Excelentíssima Desembargadora relatora do 

Agravo de Instrumento n° 100821822.2020.8.11.0000. Outrossim, 

MANTENHO a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. 

Intimem-se as partes quanto ao teor da decisão da Segunda Instância 

encartada ao feito (Id. 31404164), para imediato cumprimento. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017459-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAYO SYMON COSTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LUIZ MATTOS PEREIRA OAB - SP257627 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (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: Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

CAYO SYMON COSTA DA SILVA em face do ESTADO DO MATO 

GROSSO. O requerente atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (Id. 

31392958), montante enquadrado dentro do limite de 60 (sessenta) 

salários mínimos estabelecido pelo artigo 2º da Lei 12.153/2009, para fins 

de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Assim, DECLINO 

da competência e determino a remessa dos autos ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Cumpra-se, com urgência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056946-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MIATELLO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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:Com tais considerações, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência, por ser incabível na hipótese. Diante das 

peculiaridades da causa, dispenso a realização de audiência de 

conciliação. Cite-se o requerido para apresentar contestação, no prazo 

legal. Após, à impugnação, em 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009416-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEREALISTA SANTO EXPEDITO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO BERTANI OAB - RS25822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

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:VISTOS ETC. Diante das especificidades do 

Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, e de 

modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo de 

designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, 

determinando seja citada a parte requerida para, apresentar resposta no 

prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar as advertências previstas no 

art. 334 do CPC. Aportando a resposta, à impugnação em 15 (quinze) dias 

ou, se transcorrido in albis o prazo, certifique-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014896-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINO SANTANA LEITE (AUTOR)

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:

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:Diante do exposto, já ausente um dos 

requisitos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. DEFIRO o 

pedido de gratuidade. Diante das peculiaridades da causa, dispenso a 

audiência de conciliação. Cite-se o requerido para, no prazo legal, 

apresentar contestação, oportunidade em que deverá ser intimado do 

inteiro teor da presente decisão. Intimem-se. Às providências.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043773-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE CRISTINA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES OAB - MT24044/O 

(ADVOGADO(A))

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS OAB - MT0018077A 

(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:Nessa medida e fundado no princípio da 

primazia da decisão de mérito, da cooperação, da efetividade do processo 

e da instrumentalidade das formas (artigos 4º e 6º do CPC), para que se 

atinja a finalidade essencial do processo sem causar prejuízo às partes, 

reconsidero a decisão exarada na movimentação de Id. 19411348. Diante 

do exposto, cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os 

presentes autos, no endereço indicado no petitório. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1017954-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS CARDOSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO KAWAKAMI DE REZENDE - Gerente de Execução de Trânsito 

Oeste (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Assim, não obstante os motivos da 

pretensão do impetrante, diante da ausência de legitimidade da Secretaria 

de Fazenda para figurar no polo passivo, intime-se a impetrante, por 

intermédio de seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias e 

sob pena de indeferimento, emendar a inicial (CPC, artigo 321 e artigo 6º 

da Lei 12.016/2009), a fim de adequar o polo passivo da ação 

mandamental, indicando a autoridade coatora. Transcorrido o prazo, o que 

deverá ser certificado, imediata conclusão. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1013981-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA EITELBERG (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO TEIXEIRA OAB - SP164013 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

SUPERITENDENTE DE ANÁLISE DA RECEITA PÚBLICA 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: Diante do exposto, por não vislumbrar 

contradição, CONHEÇO dos embargos opostos e NEGO-LHES 

PROVIMENTO. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1029474-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA COMERCIO DE JOIAS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DA SUPERINTENDÊNCIA TRIBUTÁRIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1015049-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMPRESA DE TRANSPORTES "HYM S.R.L." (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO EM POSTOS FISCAIS DA 

SEFAZ - GFPF/SUCIT (IMPETRADO)

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: 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1023938-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATAL ATACADO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS IMPORTACAO E 

COMERCIO EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059-O (ADVOGADO(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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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: iante 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1020152-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPEX TECNOLOGIA LTDA (IMPETRANTE)

EDS SOLUCOES LOGISTICAS EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON HIDEKI SATO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, DENEGO A 

SEGURANÇA. Por consequência, 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004483-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DE ALMEIDA LARA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))

NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO OAB - MT16295-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS 

(IMPETRADO)

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DE JUSTIÇA E 

DIREITOS HUMANOS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (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: Diante do exposto, não vislumbrando 

defeito algum a ser depurado, REJEITO os embargos declaratórios 

opostos. Intime-se. Abra-se vista ao Ministério Público. Após, tragam 

conclusos para sentença. Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. MURILO MOURA MESQUITA Juiz de Direito

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017412-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE AMARAL GOES (AUTOR(A))

REGINA LUCIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (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: Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 0504919-44.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CRISTINA DOMINGUES LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE GESTÃO (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: Nota-se que essas informações são 

corroboradas pelos documentos acostados no Id. 31405429. Conquanto a 

impetrante alegue descumprimento da sentença mandamental, em 

verdade, constata-se que o impetrado a cumpriu integralmente; o objeto do 

writ é a conclusão do Processo Administrativo n. 691.766/2014, de sorte 

que perscrutar as circunstâncias fáticas e a razão de decidir da 

autoridade coatora consubstanciaria em violação aos limites da coisa 

julgada. Desta feita, considerando o integral cumprimento da sentença 

mandamental, nada restando a ser deliberado, DETERMINO o arquivamento 

dos autos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034630-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MONSERATE DE CAMPOS (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)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 
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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 na forma do artigo 487 do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, pelo que: (a.) HOMOLOGO a 

RENÚNCIA da pretensão inicial referente ao ressarcimento do dobro do 

imposto de renda do relativo ao período de maio/2013 a dezembro/2016; 

(b.) HOMOLOGO o RECONHECIMENTO da procedência do pedido 

externada pela parte ré, referente a restituição simples dos valores 

descontados a título de imposto de renda retido na fonte relativo ao 

período de janeiro de 2017 a maio de 2019; (c.) INDEFIRO o pedido de 

restituição em dobro das importâncias retidas a título de imposto de renda, 

bem ainda da indenização por danos morais; (d.) CONDENO a parte ré a 

proceder a devolução dos valores indevidamente retidos a título de 

imposto de renda do período de janeiro de 2017 a maio de 2019. Os 

valores devidos, apurados em liquidação de sentença por simples cálculo, 

serão corrigidos monetariamente a partir de cada desconto indevido, 

conforme metodologia definida pelo STF no julgamento do RE nº 

870.947/SE (Tema nº 810), vez que o referido precedente é vinculante 

(artigo 927, do CPC), bem como acrescidos de juros moratórios a partir da 

citação, calculados conforme os índices oficiais de remuneração básica 

aplicados à caderneta de poupança. Embora parte do pedido tenha sido 

reconhecido pelo requerido, verifico que a requerente decaiu em grande 

parte dos seus pedidos. Razão disso, CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como ao pagamento dos 

honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso III do CPC. Por ser beneficiária 

da assistência judiciária gratuita, suspendo a exigibilidade das verbas 

sucumbenciais. Não havendo recurso voluntário, deixo de remeter os 

autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, 

II do CPC, em virtude do proveito econômico líquido não ultrapassar o 

montante de 500 (quinhentos) salários mínimos. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060172-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE ABREU (AUTOR(A))

ISMAEL FELISBERTO (AUTOR(A))

JACI LUCAS CAITANO (AUTOR(A))

JOAQUIM BOMFIM SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

MARINALDO BEZERRA DA SILVA (AUTOR(A))

ADENCAL SIOMA DA SILVA (AUTOR(A))

ADONIDES DE SOUSA ALENCAR (AUTOR(A))

EDESIO VICENTE DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO(A))

ELISEU EDUARDO DALLAGNOL OAB - MT2814-O (ADVOGADO(A))

RONILSON RONDON BARBOSA OAB - MT6764-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

MUNICIPIO DE CUIABA (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:Por isso, recebo a inicial. Defiro aos 

autores os benefícios da assistência judiciária gratuita. Indefiro o pedido 

de tutela de urgência, por não identificar probabilidade do direito na 

postulação autoral, na forma dos fundamentos ao norte apresentados. 

Cite-se a parte ré quanto aos termos da presente ação, na forma do artigo 

242, parágrafo 3º, do CPC, preferencialmente por meio eletrônico (artigo 

246, parágrafo 2º, do CPC), consignando-se as advertências legais. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015658-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURAMI FRANCO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

GOVERNO DO 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:Razão disso, indefiro o pleito liminar. Cite-se 

a parte ré quanto aos termos da presente ação, na forma do artigo 242, 

parágrafo 3º, do CPC, preferencialmente por meio eletrônico (artigo 246, 

parágrafo 2º, do CPC), consignando-se as advertências legais. Caso o 

réu, em contestação, alegue fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito ou ainda qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, do CPC, 

desde já determino INTIME-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

apresentar réplica. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054706-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORELIA INEZ BELLINCANTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA OAB - MT15415-O (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:Vistos etc. Recebo a inicial e sua emenda 

substitutiva de ID 29641469 com inclusos documentos, vez que, a 

princípio, atendidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC. Anote-se 

a tramitação prioritária. Intime-se a parte autora a promover o recolhimento 

complementar das custas e taxa judiciária, em razão da alteração do valor 

da causa. Cite-se a parte ré quanto aos termos da presente ação, na 

forma do artigo 242,parágrafo 3º, do CPC, preferencialmente por meio 

eletrônico (artigo 246, parágrafo 2º, do CPC), consignando-se as 

advertências legais. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040055-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO LAMONICA BOVINO OAB - SP132527 (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 priori, não avisto possibilidade 

de suspensão dos efeitos do crédito constituído por meio do processo 

administrativo F.A. 0115-016.502-4, vez que devidamente fundamentado, 

bem como sem vício ou nulidade aparente. Razão disso, indefiro o pleito 

liminar. Cite-se a parte ré quanto aos termos da presente ação, na forma 

do artigo 242, parágrafo 3º, do CPC, preferencialmente por meio eletrônico 

(artigo 246, parágrafo 2º, do CPC), consignando-se as advertências 

legais. Caso o réu, em contestação, alegue fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito ou ainda qualquer das matérias enumeradas no artigo 

337, do CPC, desde já determino INTIME-se a parte autora para, no prazo 

de 15 dias, apresentar réplica. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015998-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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GONCALO AIR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO 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:Vistos. Alvará assinado nesta data. Cite-se 

o requerido para, querendo, contestar a ação, bem como manifestar sobre 

o laudo pericial, no prazo legal. No mais, intime-se a parte autora, para 

manifestar sobre o laudo pericial acostado. Prazo de 15 dias. Sem prejuízo 

das providências supra, proceda-se a devolução do depósito efetuado em 

dobro pelo INSS, conforme informação da certidão de ID. 29977962. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037622-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDA MARA DE ARRUDA ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078-O (ADVOGADO(A))

QUERINA DE ASSIS DA SILVA OAB - MT21504/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO 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:Vistos. Alvará assinado nesta data. Cite-se 

o requerido para, querendo, contestar a ação, bem como manifestar sobre 

o laudo pericial, no prazo legal. No mais, intime-se a parte autora, para 

manifestar sobre o laudo pericial acostado. Prazo de 15 dias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017126-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZM SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DANIEL RIFFEL OAB - SC13498 (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:Vistos, etc. Recebo a inicial com inclusos 

documentos, vez que, a princípio, atendidos os requisitos dos artigos 319 

e 320 do CPC. Cite-se a parte ré quanto aos termos da presente ação, na 

forma do artigo 242, parágrafo 3º, do CPC, preferencialmente por meio 

eletrônico (artigo 246, parágrafo 2º, do CPC), consignando-se as 

advertências legais. Caso o réu, em contestação, alegue fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito ou ainda qualquer das matérias 

enumeradas no artigo 337, do CPC, desde já determino INTIME-se a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, apresentar réplica. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016558-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE DE SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-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:Vistos, etc. Defiro para a parte autora os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Recebo a inicial com inclusos 

documentos, vez que, a princípio, atendidos os requisitos dos artigos 319 

e 320 do CPC. Cite-se a parte ré quanto aos termos da presente ação, na 

forma do artigo 242, parágrafo 3º, do CPC, preferencialmente por meio 

eletrônico (artigo 246, parágrafo 2º, do CPC), consignando-se as 

advertências legais. Caso o réu, em contestação, alegue fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito ou ainda qualquer das matérias 

enumeradas no artigo 337, do CPC, desde já determino INTIME-se a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, apresentar réplica. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011116-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT9244-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, etc. Considerando que o Egrégio 

TJMT tem sistematicamente reconsiderado a aplicação do IRDR 

0085560-68.2016.8.11.0000 à hipótese dos autos, exerço o juízo de 

retratação. Em verdade, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento 

pacífico no sentido de que o INSS não pode figurar como parte nos 

Juizados Especiais Estaduais da Fazenda Pública, em razão do que 

dispõem os artigos 8º, da Lei 9.099/95, e 5º, da Lei 12.153/2009. Nesse 

sentido: (STJ - REsp: 1859964 MT 2020/0022624-3, Relator: Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 18/03/2020). Diante do 

exposto, CITE-SE o INSS para, querendo, apresentar contestação, no 

prazo legal, bem ainda manifestar sobre o laudo pericial de ID. 15556194. 

Fica prejudicado o recurso de embargos de declaração. Após, conclusos. 

CUMPRA-SE com urgência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002839-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA VALERIA PEREIRA UHDE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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:Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte 

autora. Por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, CPC. CONDENO a parte autora ao pagamento 
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das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro, nos termos do 

artigo 85, § 8º, CPC, em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Na forma do artigo 98, 

§ 3º, CPC, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais. Decisão 

não sujeita ao reexame necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se. CUMPRA-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017339-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDETE EVANGELISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (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:Vistos. RECEBO o pedido de liquidação de 

sentença, que se procederá por arbitramento (art. 509, I CPC). INTIMEM-se 

as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos 

(art. 510 CPC). Prazo: 30 (trinta) dias sucessivos. Outrossim, 

considerando a natureza do objeto da liquidação, o qual sinaliza a 

necessidade de realização da prova pericial, desde logo determino às 

partes que, no prazo assinalado, formulem seus quesitos e indiquem 

assistentes técnicos. Em havendo a solicitação de documentos comuns 

que estejam em poder da parte executada, esta deverá apresentá-los no 

prazo acima assinalado. INTIMEM-se. EXPEÇA-se o necessário. Após, 

conclusos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017135-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VILANY REIS ARAUJO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT13878-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

DIRETOR PRESIDENTE DO MT PREV (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: Vistos, etc. O valor da causa é um dos 

requisitos fundamentais da petição inicial, cabendo à parte autora a 

atribuição do valor adequado à ação, sob pena de extinção do processo 

sem julgamento de mérito. Com efeito, nas ações relativas a benefício 

previdenciário (caso em julgamento), o valor da causa deverá 

corresponder a uma anuidade do benefício vindicado, acrescido dos 

valores eventualmente retroativos, na forma do art. 292, incisos I e III do 

CPC. Deste modo, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, adequando o valor da causa, nos precisos termos 

do artigo mencionado, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o 

prazo supra, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1037100-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CELSO RODRIGUES MADUREIRA OAB - SP233895 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Trata-se de protesto judicial 

manejado por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, onde o requerente pretende “a intimação do 

Estado de Mato Grosso, ora Protestado, por seu representante legal, por 

meio de Oficial de Justiça, para o fim de que seja interrompida a prescrição 

referente a pretensão voltada à recuperação dos valores indevidamente 

recolhidos a título de ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de 

transmissão e distribuição de energia elétrica (as chamadas TUST/TUSD)”. 

O protesto foi admitido em 28/08/2019, conforme ID 22977434. O requerido 

foi notificado (ID 24306208). Vieram-me conclusos. Como referido, 

trata-se de protesto judicial interruptivo de prescrição, manejado já sob a 

égide da Lei 13.105/2015 (NCPC). No atual Código de Processo Civil, a 

figura do protesto judicial é tratada sob o regramento geral das 

notificações, na forma do artigo 726 do CPC. Art. 726. Quem tiver 

interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto 

juridicamente relevante poderá notificar pessoas participantes da mesma 

relação jurídica para dar-lhes ciência de seu propósito. § 2º Aplica-se o 

disposto nesta Seção, no que couber, ao protesto judicial. O protesto é, 

essencialmente, ato unilateral e potestativo, que sujeita o destinatário ao 

conhecimento de determinada manifestação de vontade. O simples 

deferimento de protesto judicial não contém juízo meritório sobre a 

obrigação, uma vez que se trata de procedimento não contencioso e 

meramente conservativo do direito em tese existente. Conforme explicam 

Luiz Guilherme Marinoni e Sergio Cruz Arenhart, "Na realidade, essas 

medidas ostentam caráter de clara jurisdição voluntária, em que o 

Judiciário é utilizado apenas como o veículo para a manifestação da 

intenção do requerente. (...) Em todos estes casos, como se vê, não há 

propriamente atuação jurisdicional, no sentido de que nenhuma 

providência se espera do órgão judicial, a não ser o encaminhamento ao 

requerido da manifestação apresentada pelo autor. Não há, portanto, 

decisão judicial nestas medidas, de modo que não cabe ao magistrado 

pronunciar-se sobre a mora, sobre a dívida, sobre o contrato etc". (Curso 

de processo civil: processo cautelar, Vol. 4, 6ª ed., São Paulo, Editora 

Revista dos Tribunais, 2014, pp. 300-301). Na mesma linha, Humberto 

Theodoro Júnior afirma que "O protesto não acrescenta nem diminui 

direitos ao promovente. Apenas conserva ou preserva direitos porventura 

preexistentes. Não tem feição de litígio e é essencialmente unilateral em 

seu procedimento. O outro interessado apenas recebe ciência dele". 

(Curso de direito processual civil, Vol. II, Rio de Janeiro, Forense, 2014, pp. 

668-670). Justamente por isso, o procedimento está sujeito à regra do 

artigo 729 do CPC, segundo a qual, “deferida e realizada a notificação ou 

interpelação, os autos serão entregues ao requerente”. Isso porque toda a 

discussão acerca da capacidade do protesto de efetivamente interromper 

a prescrição deve ser resolvida em eventual lide na qual se discuta a 

relação jurídica base, não havendo, portanto, espaço para defesa do 

requerido ou contraprotesto nos autos em que a medida é processada. 

Razão disso, na forma do artigo 729 do CPC, estando já certificada a 

tempestividade da notificação do requerido e não havendo nada mais a 

ser deliberado por este Juízo nesta ocasião, determino a materialização 

dos autos e sua entrega ao requerente, na forma do artigo 57 da 

Resolução n. 03/2018/TP-TJMT. Intime-se para retirada dos autos, em 15 

dias. Após, arquive-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1034217-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEFANTI INDUSTRIA, COMERCIO, GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT6660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Justamente por isso, o procedimento está 

sujeito à regra do artigo 729 do CPC, segundo a qual, “deferida e realizada 

a notificação ou interpelação, os autos serão entregues ao requerente”, 
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não havendo, portanto, espaço para discussão acerca dos elementos da 

relação jurídica eventualmente existente entre as partes. Razão disso, na 

forma do artigo 729 do CPC, estando já certificada a tempestividade da 

notificação do requerido e não havendo nada mais a ser deliberado por 

este Juízo nesta ocasião, determino a materialização dos autos e sua 

entrega ao requerente, na forma do artigo 57 da Resolução n. 

03/2018/TP-TJMT. Intime-se para retirada dos autos, em 15 dias. Após, 

arquive-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1059895-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE YUKIE FUKUI OAB - MT13589-O (ADVOGADO(A))

LIDIANE LIMA DE CARVALHO OAB - AC3204 (ADVOGADO(A))

MARCIO D ANZICOURT PINTO OAB - AC3391 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Nesse contexto, não há indicativo de 

descumprimento da liminar deferida nos autos, razão pela qual indefiro o 

pedido de ID. 31481867. No mais, colha-se parecer ministerial, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008050-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(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. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022373-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGGNOM OLIVEIRA BONFIM (AUTOR(A))

NADIM AMUI JUNIOR (AUTOR(A))

FRANCISCO CARLOS CERQUEIRA (AUTOR(A))

ADILCO JOVINO PULQUERIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-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:Por conseguinte, extingo o feito com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC. Os valores 

serão liquidados por ocasião do cumprimento de sentença, por simples 

cálculos aritmético (art. 509, §2º, CPC), tendo por base a remuneração de 

cada autor no ato de aposentação. No que tange ao regime de 

atualização, a rotina de cálculos deverá seguir na forma do Tema 810 do 

STF. Atento ao princípio da sucumbência e tendo a parte autora decaído 

de parte mínima do pedido, CONDENO a parte ré ao pagamento 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 acrescido de juros moratórios na forma do Tema 810 do STF, 

a contar desta data. Decisão sujeita ao reexame necessário. Razão disso, 

decorrido o prazo para recursos voluntários, remeta-se os autos ao E. 

TJMT, com nossas homenagens. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se os autos. CUMPRA-se.

Intimação Classe: CNJ-101 HABEAS DATA

Processo Número: 1019476-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. V. A. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCLEIA LOPES VIEIRA OAB - 733.810.711-49 (REPRESENTANTE)

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLICLÍNICA DO PLANALTO "DR. CLÓVIS PITALUGA DE MOURA" 

(IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª 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 JOAO THIAGO DE 

FRANCA GUERRA PROCESSO n. 1019476-71.2018.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: HABEAS DATA (110) POLO ATIVO: Nome: 

ANNA LUIZA VIEIRA ALVES Endereço: RUA DEZOITO, 5, Rezidencial Ilza 

Terezinha, Quadra 02, TRÊS BARRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-527 

Nome: EDCLEIA LOPES VIEIRA Endereço: RUA DEZOITO, 05, Residencial 

Ilza Terezinha, Quadra 02, TRÊS BARRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-527 

POLO PASSIVO: Nome: POLICLÍNICA DO PLANALTO "DR. CLÓVIS 

PITALUGA DE MOURA" Endereço: RUA DOS TRABALHADORES, S/N, 

Bairro Planalto, DOUTOR FÁBIO LEITE II, CUIABÁ - MT - CEP: 78052-228 

Nome: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Endereço: desconhecido 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:Isso posto, na linha do que preconiza o art. 10, caput, da Lei n. 

9.507/1997 e na forma do artigo 485, inciso VI CPC, DECRETO a extinção 

da ação, sem resolução do mérito. Sem custas. P. R. I. A. 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, 27 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 
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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: 1013172-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL ALMEIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-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:Isso posto, nos termos dos argumentos 

apresentados e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos dirimidos na inicial e, por consequência, 

EXTINGO O FEITO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. Em face do princípio da sucumbência, CONDENO a parte 

requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado causa, nos termos do art. 85, 

§3º, do CPC, porém, considerando o teor do art. 98, §3º do CPC, 

SUSPENDO sua exigibilidade. Diante da gratuidade outrora deferida, sem 

custas. P. R. I. Decorrido o prazo recursal, ARQUIVEM-SE os autos, com 

as baixas necessárias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1029692-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA VIAN DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA OAB - MT22928-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

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:Por essas considerações, JULGO EXTINTO 

o presente processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil. 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, com as baixas necessárias. P. R. I.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023979-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI LAZZARI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON MARTINS MELLO OAB - MT3811-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:Vistos. Cuida-se de ação declaratória 

ajuizada por ROSELI LAZZARI-ME em face do ESTADO DO MATO 

GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos. Determinada a 

emenda a inicial, a parte autora no ID 29075627, requereu a desistência da 

ação. Vieram-me conclusos. Decido. Considerando o pedido da 

requerente, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência da ação, pelo que a DECLARO EXTINTA, sem julgamento do 

mérito. Sem custas. Com o trânsito em julgado dessa decisão, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002243-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA SANTANA SILVEIRA HERINGER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA RAMALHO DA CRUZ OAB - MT0014356A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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, JULGO PROCEDENTE o 

pedido elencado na presente ação, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, 

pelo que CONDENO o requerido ao pagamento em favor da requerente da 

diferença salarial apurada na conversão de sua remuneração para URV, 

em percentual a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, 

limitado ao percentual máximo de 11,98%. Eventual defasagem, apurada 

no processo de liquidação, deverá ser incorporada à remuneração atual 

da requerente. A apuração dos valores retroativos deverá limitar-se ao 

período de 05 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação. A 

apuração dos valores retroativos deverá observar a totalidade das verbas 

percebidas pela parte autora no período, a qualquer título, inclusive 

adicional de férias, gratificação natalina ou qualquer outra vantagem ou 

benefício assegurado por lei. Sobre o crédito apurado deverão incidir os 

descontos de contribuição previdenciária e imposto de renda. Os valores 

retroativos eventualmente apurados deverão ser atualizados na forma do 

Tema 810 do STF, a saber: corrigido pelo IPCA-E desde as datas dos 

reajustes concedidos a menor e acrescido de juros de mora pela Taxa 

Referencial (TR) a partir da citação, nos moldes do art. 1° - F da Lei de n. 

9.494/1997, com a redação conferida pela Lei de n. 11.960/2009. Sem 

custas. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

em percentual a ser fixado por ocasião da liquidação da sentença, nos 

termos do artigo 85, §4º, inciso II do CPC. Sentença sujeita a reexame 

necessário. Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários, 

remetam-se os autos ao E. TJMT, com nossas homenagens. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE 

FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012923-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO GENER RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA JUSSARA RODRIGUES OAB - MT6090-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)
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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 e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos dirimidos na inicial, pelo que DECLARO nulo o 

exame psicológico realizado com o autor no âmbito do concurso público 

regido pelo Edital n. 001/2013 - SAD/SESP/MT, de 26 de agosto de 2013. 

Por conseguinte, DETERMINO seja realizada nova avaliação psicológica e, 

em caso de aprovação, o prosseguimento do certame em suas fases 

ulteriores, conforme previsto no referido edital. Por corolário extingo o feito 

com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC. Atento ao 

princípio da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento dos 

honorários advocatícios que, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, arbitro 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Decisão sujeita ao reexame necessário. 

Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários, remetam-se os 

autos ao E. TJMT, com nossas homenagens. P.R.I. CUMPRA-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000294-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO RELOJOEIRO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM OAB - MT16759-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

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: Isso posto, nos termos dos fundamentos 

acima apresentados e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, 

EXTINGO O FEITO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC. Em face do princípio da sucumbência, CONDENO a 

parte requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais 

arbitro em 8% (oito por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do 

artigo 85, §3º, II, do CPC. Decisão NÃO sujeita ao reexame necessário 

(ART. 496, §3º, II, CPC). P.R.I. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os 

autos. CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1010058-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA AFONSO ARIANO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Fundação de Amparo à Pesquisa 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:Razão disso, nos termos dos fundamentos 

apresentados, JULGO IMPROCEDENTE o writ of mandamus, com fulcro no 

artigo 485, I, CPC, e, por conseguinte, DENEGO a segurança mandamental. 

Sem custas conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII da Constituição 

Estadual de Mato Grosso. Sem honorários (súmula 512 STF e 105 STJ). 

Deixo de submeter o mandamus ao duplo grau de jurisdição, nos termos 

do artigo 14, § 1º Lei nº 12.016/09. P. R. I. Não havendo nada mais, e 

certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012238-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MS10647-O 

(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:Vistos. A parte autora COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO desiste do prosseguimento do feito (ID 31150663), pedindo sua 

isenção quanto ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão da 

adesão do Programa REFAZ-MT, que já prevê pagamento da referida 

verba. A parte ré ESTADO DE MATO GROSSO concorda com a 

desistência (ID 31372193), ressalvando, todavia, a necessidade de 

condenação da parte autora ao pagamento da verba sucumbencial. 

Quanto a controvérsia acerca da verba sucumbencial, na forma do artigo 

90 do CPC, “proferida sentença com fundamento em desistência, em 

renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários 

serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”. Ainda 

que a parte autora tenha eventualmente pago honorários por ocasião do 

acordo extrajudicial celebrado para adesão ao programa Refaz-MT, estes 

honorários são distintos daqueles devidos em razão da sucumbência 

nesta relação jurídica processual e seu pagamento é incapaz de 

compensar ou imputar a verba aqui devida, por força do artigo 90 do CPC. 

Razão disso, na forma do artigo 485, inciso VIII do CPC, homologo a 

desistência e decreto a extinção da ação, sem resolução de mérito. Com 

amparo no artigo 90 do CPC, condeno a parte autora, ora desistente, ao 

pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, os quais 

arbitro em 10% do valor dado à causa, na forma do artigo 85, §3º, inciso I 

e §6º do CPC. P. R. I. Oportunamente, arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024116-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA APARECIDA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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:Vistos. Diante da manifestação ID 

21404630, notadamente o documento que a acompanha, resta bem 

evidenciado o descumprimento da liminar deferida no ID 12660132. Razão 

disso, intime-se a parte ré, por meio de seu representante judicial bem 

como por comunicação endereçada ao setor administrativo responsável 

pelo cumprimento das determinações judiciais, para comprovar nos autos 

o cumprimento da decisão ID 2660132, no prazo de 05 dias, sob pena de 

multa e responsabilização pessoal. Sem prejuízo da determinação anterior, 

manifestem-se as partes, justificadamente, sobre o interesse na produção 

de provas. Prazo: 15 dias. Após, vistas ao Ministério Público. Por fim, 

conclusos para análise da possibilidade de julgamento conforme o estado 

do processo. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO
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Processo Número: 1001881-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA BITTAR FERREIRA DE AGUIAR OAB - SP383786 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE SCHALCH NETO DE OLIVEIRA CAMPOS OAB - 

SP326740 (ADVOGADO(A))

FABIO PIOVESAN BOZZA OAB - SP172590 (ADVOGADO(A))

MARCIO CARNEIRO SPERLING OAB - SP183715 (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: Em deferência aos princípios da 

não-surpresa e do contraditório substancial, INTIMEM-SE as partes para 

que especifiquem, de forma justificada, as provas que pretendem produzir 

na presente demanda. Prazo de 15 (quinze) dias. Sem prejuízo da 

providência supra, colha-se parecer ministerial. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. 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: 1020483-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO BOMFIM PINHEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FERREIRA DE ARAUJO OAB - DF29589 (ADVOGADO(A))

LEONNARDO LEMOS PRADO OAB - DF46297 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH 

(IMPETRADO)

Secretário de Estado de Justiça e Direitos humanos Dr. Márcio Frederico 

de Oliveira Dorileo (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO REIS DE MENEZES OAB - RJ162449 (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: Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados, não acolho os presentes embargos de declaração. 

Intimem-se. Não havendo provocação no prazo legal, arquive-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. João Thiago de França 

Guerra Juiz de Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006571-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MARA RODRIGUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE LONGHI OAB - MT0005089A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (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 DESPACHO Vistos, Tendo em conta a 

comprovação do cumprimento da sentença no id.13868517, determino a 

remessa dos autos ao arquivo. Às providências. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017339-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRF S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO OAB - RJ175193 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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: Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de 

tutela cautelar antecedente, para fins de possibilitar que a parte autora 

substitua o depósito judicial por apólice de seguro garantia, estando tal 

substituição condicionada ao aceite do credor, in casu a Fazenda Pública 

Estatual. Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar o pedido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicando as provas que pretende produzir, nos 

termos dos art. 306 do CPC, sob pena de se presumirem aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pelo requerente (CPC, art. 307). Com a 

contestação ou decorrido, in albis, o prazo, o que deverá ser certificado, 

façam-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se por oficial de justiça 

plantonista. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1012921-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEREMIAS XAVIER DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELITH DA COSTA PEREIRA SANTOS OAB - MT2.350 (ADVOGADO(A))

VITORINO PEREIRA DA COSTA OAB - MT4671-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Procurador Geral do Município de Cuiabá (IMPETRADO)

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: 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 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014755-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERENTE)

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 (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 
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endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Destarte, INDEFIRO o pleito de antecipação 

de tutela seja ela a de evidência ou de urgência, face a inviabilidade de se 

constatar, em cognição sumária, a aparência do bom direito do autor. 

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI, e 

Enunciado n. 35 da ENFAM). Cite-se o requerido para, querendo, no prazo 

legal, contestar a presentes ação, sob pena de revelia. Com a 

apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com 

preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à 

parte autora para a réplica. Caso a parte ré silencie, venham os autos 

conclusos para reconhecimento da revelia, se for o caso (art. 344, com as 

exceções do art. 345, ambos do CPC), sem prejuízo de demais 

providências que se fizerem necessárias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1056829-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A N N - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO DE OLIVEIRA NUNES OAB - MT10022-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: Deste modo, DEFIRO a gratuidade de 

justiça na forma da lei, ressaltando que tal benefício poderá ser revogado 

a qualquer tempo, desde que reste demonstrado nos autos sua 

capacidade financeira. Anote-se. A pretensão inicial visa ao cumprimento 

de obrigação instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo 

(CPC, art. 700). Logo, CITE-SE a parte demandada nos termos da ação 

monitória. Expeça-se mandado com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

pedidos na inicial, bem como para o demandado efetuar o pagamento de 

honorários advocatícios no importe de 05% (cinco por cento) sobre o 

valor da causa (CPC, art. 701) anotando-se, nesse mandado, que, caso o 

réu cumpra o mesmo no prazo ora determinado, ficará isento de custas 

processuais (CPC, art. 701, § 1º). Conste, ainda, a advertência do art. 

701, § 2º do CPC, segundo a qual, em não cumprindo a obrigação ou não 

embargando, “Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial’. 

Intime-se. Cite-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1022400-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI LOURENCO DE ARAUJO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT9601-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Membro da Comissão de Avaliação de diplomas do PAS/2019 

(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, verifico que o 

pedido de desistência foi assinado por advogado legalmente constituído 

com poderes específicos para tanto, bem como que sequer houve a 

citação da parte contrária. Ex positis, não havendo mais razão para 

tramitação deste lide, diante do expresso pedido de desistência da parte 

autora, bem como face a ausência de citação da parte ré, nos termos do 

art. 200 e art. 485, VIII, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência 

e, por conseguinte, julgo extinto, sem resolução do mérito, a presente 

ação mandamental. Sem custas conforme o disposto no art. 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059272-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA FERNANDA DINIZ ROBSON SANTOS (AUTOR(A))

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))

EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR OAB - SP253252 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1017120-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINERACAO MILENIO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSNIR TAVARES DA COSTA (IMPETRADO)

AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO 

DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

CLEBER MADRUGA DE LUCENA (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 MINERAÇÃO MILÊNIO LTDA-ME em face do 

suposto ato ilegal e coator praticado pelo Sr. CLEBER MADRUGA DE 

LUCENA e pelo Sr. OSNIR TAVARES DA COSTA, integrantes da 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

consoante os termos explicitados na exordial. Em síntese, a impetrante 

aduz ser empresa que atua na fabricação de água envasada, 

engarrafamento e gaseificação de água mineral. Relata que, em 

06/04/2020, protocolou e-process n. 5789447/2020 junto a Coordenadoria 

de Cadastro e Domicílio Tributário da Secretaria de Estado de Fazenda do 

Estado de Mato Grosso, para credenciamento da empresa com o fito de 

emissão de selo fiscal de água mineral. Aduz que o referido requerimento 

foi indeferido, no dia 14/04/2020, sob a fundamentação de que no 

procedimento administrativo não foi apresentado o certificado de análise 

de água com a classificação expedida pela LAMIN (Laboratório de Análise 

Minerais do CPRM), bem como em razão da impetrante estar positivada 

junto a SEFAZ e Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso – PGE/MT. 

Sustenta que em razão da ausência de previsão de recurso administrativo 

na Lei 10.768/18, protocolou novo e-process, inscrito sob o n. 

5790964/2020, que foi novamente indeferido sob a argumentação de que 

as certidões apresentadas pela impetrante da SEFAZ e PGE/MT seriam 

positivas, bem como ante a ausência de apresentação do Boletim do 

estudo in loco para relatório de pesquisa em água mineral do LAMIN. 

Argumenta que ambos os indeferimentos ocorreram de maneira ilegal, pois 

tais exigências iriam de encontro com a legislação estadual e federal, em 

flagrante inconstitucionalidade. Diante do ocorrido, socorre-se ao 

Judiciário com o fito de obter a concessão da medida liminar inaudita altera 

pars, para que seja suspensa a decisão de indeferimento do seu 

credenciamento para emissão do selo fiscal, assim como para suspender 

a exigibilidade da vinculação do selo à regularidade fiscal da impetrante e 
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para que a autoridade coatora se abstenha de exigir certificado de análise 

de água emitido pelo LAMIN, concedendo assim a o credenciamento da 

parte autora, para a emissão de selo fiscal. A inicial veio acompanhada 

dos documentos acostados aos ids. n. 31349282 a 31349862. É o relato 

do necessário. 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 art. 5.º, LXIX, da Constituição 

Federal e art. 1.º da Lei n.º 12.016/2009. Por outro lado, a Lei do Mandado 

de Segurança dispõe no seu art. 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). No caso, levando-se em conta os argumentos vertidos na 

inicial, entendo que restou demonstrada a relevância do fundamento do 

pedido, necessário para a concessão da liminar, sobretudo a ineficácia da 

medida caso proferida ao final. A impetrante sustenta que as restrições 

sustentadas pelas indigitadas autoridades coatoras, ausência de 

certificado de análise de água pelo LAMIN, não seria óbice para a 

expedição da concessão do selo fiscal, visto que o § 1º do art. 3º da 

Portaria 02/2020, prevê que a juntada de protocolo de requerimento do 

referido certificado junto ao órgão competente é suficiente para o 

credenciamento do requerente, o que teria sido cumprido pela impetrante. 

Aduz outrossim, que a exigência de boletim emitido pelo LAMIN, de análise 

in loco da água, também seria ilegal, haja vista se tratar de anexo ao 

supramencionado certificado, de modo que a juntada do referido protocolo 

de requerimento seria suficiente para o credenciamento da impetrante. 

Ainda argumenta que a Portaria n. 02/2020, seria uma espécie de 

regulamento, de maneira que, não poderia criar obrigações, do mesmo 

modo o Decreto 280/2019, teria criado obrigações que extrapolariam os 

limites legais, em afronta ao art. 150, I, da CF/88, de maneira que, as 

exigências de certidões negativas junto a SEFAZ e PGE/MT configurariam 

verdadeiras sanções políticas; portanto, seriam inconstitucionais, uma vez 

que não pode o Estado compelir o contribuinte a recolher imposto como 

requisito para emissão de selo fiscal, nos termos do art. 170 da 

Constituição Federal. Pois bem, compulsando-se os autos, conforme termo 

de indeferimentos dos E--process juntados pela impetrante, a negativa da 

impetrada em conceder o credenciamento da demandante se deu sob a 

justificativa de ausência de laudo de análise de água, fornecido pelo 

Laboratório de Análise Minerais do CPRM), – LAMIN, bem como pela 

existência de débitos inscritos em dívida ativa. Nesse contexto, a Lei nº 

10.768/2018, que autoriza o Poder Executivo à instituir, na forma de 

decreto regulamentar, selo fiscal destinado à fiscalização de ICMS de 

operações que tenham por objeto água envasada, com volume igual ou 

superior a 10 litros, estabelece ser competência da Secretaria de Estado 

de Fazenda o credenciamento dos interessados, nos termos do art. 3º, 

vejamos: Art. 3º Para aquisição do selo fiscal de fornecedor autorizado, o 

estabelecimento envasador deverá obter credenciamento na Secretaria de 

Estado de Fazenda, na forma disposta no regulamento desta Lei e em 

normas complementares editadas por esse órgão. § 1º Para os fins desta 

Lei, os estabelecimentos interessados em efetuar o fornecimento do selo 

fiscal também deverão, previamente, obter credenciamento na Secretaria 

de Estado de Fazenda. § 2º O fornecimento de cada carga do selo fiscal 

fica condicionado à expressa autorização da Secretaria de Estado de 

Fazenda. § 3º Ao estabelecimento envasador, regularmente credenciado, 

será assegurado prazo para recolhimento do ICMS correspondente à 

totalidade dos selos fiscais cujas autorizações para fornecimento foram 

expedidas em cada mês, inclusive quanto ao valor do imposto devido por 

substituição tributária. § 4º A Secretaria de Estado de Fazenda editará 

normas complementares disciplinando a forma para o credenciamento de 

empresas envasadoras estabelecidas em outras unidades da Federação. 

Nessa toada, houve a edição do Decreto Estadual 280/20 que em seu art. 

5º atribuiu a Secretaria de Estado de Fazenda, mediante edição de normas 

complementares, a definição da forma e critérios para credenciamento das 

empresas envasadoras de água mineral, o que foi regulamentado 

mediante a publicação da Portaria n. 02/2020. Nos termos da referida 

portaria o requerimento de credenciamento deve ser feito via processo 

eletrônico e estar acompanhando dos documentos previstos no art. 3º, 

vejamos: Art. 3º A empresa envasadora de água mineral, natural ou 

potável de mesa e/ou adicionada de sais, interessada na aquisição do selo 

fiscal para utilização nas embalagens de sua marca, com volume igual ou 

superior a 10 (dez) litros deverá apresentar requerimento para 

credenciamento, via e-Process, encaminhado à CCAD/SUIRP, instruído 

com os seguintes documentos: I - Alvará de localização e funcionamento 

válido, expedido pelo Poder Executivo do Município em que estiver situado 

o estabelecimento; II - Alvará de Fiscalização e Funcionamento válido, 

expedido pela Vigilância Sanitária, à qual esteja vinculada; III - 

comprovação de regularidade junto a Secretaria do Meio Ambiente - 

SEMA, quando a atividade estiver submetida ao controle do referido órgão; 

IV - escritura de lavra expedida pelo Órgão regulador, conforme o período 

da expedição, e o Certificado de Análise da Água com a classificação da 

mesma expedida pelo LAMIN - Laboratório de Análises Minerais do CPRM - 

Serviço Geológico do Brasil; V - Certidão Negativa de Débitos relativos a 

Créditos Tributários e Não Tributários Estaduais Geridos pela 

Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria de Estado de Fazenda - 

CND ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a 

Créditos Tributários e Não Tributários Estaduais Geridos pela 

Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria de Estado de Fazenda - 

CPEND do Estado de Mato Grosso. § 1º A falta de apresentação dos 

comprovantes exigidos nos incisos II e III e/ou do Certificado de Análise de 

Água de que trata o inciso IV, todos do caput deste artigo, não impedirá o 

credenciamento do requerente, desde que apresentados os protocolos 

referentes à formalização dos respectivos pedidos de expedição aos 

órgãos competentes, mencionados nos referidos incisos. (Redação do 

parágrafo dada pela Portaria SEFAZ Nº 72 DE 14/04/2020) (negrito nosso) 

§ 2º Os credenciamentos concedidos na forma prevista no § 1º deste 

artigo terão validade de 6 (seis) meses, contados da data da respectiva 

concessão, prorrogáveis por igual prazo, a critério do titular da 

Superintendência de Informações da Receita Pública - SUIRP. (Parágrafo 

acrescentado pela Portaria SEFAZ Nº 29 DE 20/02/2020). § 3º A falta de 

apresentação dos documentos descritos no § 1º, no prazo fixado no § 2º, 

ambos deste artigo implicará o descredenciamento da empresa 

envasadora, sem prévia notificação, ficando vedado expedir autorização 

para impressão de selos fiscais em seu favor. (Parágrafo acrescentado 

pela Portaria SEFAZ Nº 29 DE 20/02/2020). § 4º A empresa envasadora 

credenciada, nos termos desta portaria, deverá manter atualizadas as 

informações relativas às exigências previstas nos incisos do caput deste 

artigo, sob pena de indeferimento do pedido para impressão dos selos 

fiscais. (Antigo parágrafo único renumerado pela Portaria SEFAZ Nº 29 DE 

20/02/2020). Conforme o dispositivo colacionado tem-se que não constitui 

óbice à concessão de credenciamento para emissão de selo fiscal, o 

processo eletrônico que esteja devidamente instruído com protocolo de 

requerimento de Certificado de Análise da Água com a classificação 

expedida pelo LAMIN - Laboratório de Análises Minerais do CPRM - 

Serviço Geológico do Brasil. Destarte, compulsando-se os documentos 

acostados aos autos, verifica-se que a impetrante cumpriu com a referida 

exigência, visto que ambos os e-process n. 5789447/2020 e 

5790964/2020 (id. 31349842 e 31349845) tiveram entre os documentos 

juntados o protocolo de requerimento do certificado exigido no art. 3°, 

inciso IV, § 1°, da Portaria 02/2020. Ultrapassada a referida análise, 

discute-se, portanto, acerca da possibilidade do Fisco Estadual negar a 

emissão de selo fiscal, obrigatório para vasilhames de 10 ou mais litros de 

água mineral por força do Decreto Estadual n. 280/2019 e Portaria 

02/2020, em razão da Impetrante possuir débitos junto a Fazenda Pública 

Estadual. Nesse diapasão, sabe-se restar pacificado na doutrina e 

jurisprudência ser inadmissível ao Fisco a postura de se utilizar de meios 

de coerção, ainda que indiretos, para a cobrança de débitos fiscais, que 
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não aqueles próprios para a satisfação de seus créditos. Logo, não pode 

o erário estabelecer qualquer tipo de exigência ou impedimento, ainda que 

fundados em lei/decretos/portarias, destinados a compelir o contribuinte, 

por vezes inadimplente, a pagar tributos quando estes terminem por 

inviabilizar a atividade econômica do devedor. Nesse sentido foi publicado 

o informativo n. 381 do excelso Supremo Tribunal Federal: EMENTA: 

SANÇÕES POLÍTICAS NO DIREITO TRIBUTÁRIO. INADMISSIBILIDADE DA 

UTILIZAÇÃO, PELO PODER PÚBLICO, DE MEIOS GRAVOSOS E INDIRETOS 

DE COERÇÃO ESTATAL DESTINADOS A COMPELIR O CONTRIBUINTE 

INADIMPLENTE A PAGAR O TRIBUTO (SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF). 

RESTRIÇÕES ESTATAIS, QUE, FUNDADAS EM EXIGÊNCIAS QUE 

TRANSGRIDEM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO, CULMINAM POR 

INVIABILIZAR, SEM JUSTO FUNDAMENTO, O EXERCÍCIO, PELO SUJEITO 

PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, DE ATIVIDADE ECONÔMICA OU 

PROFISSIONAL LÍCITA. LIMITAÇÕES ARBITRÁRIAS QUE NÃO PODEM SER 

IMPOSTAS PELO ESTADO AO CONTRIBUINTE EM DÉBITO, SOB PENA DE 

OFENSA AO "SUBSTANTIVE DUE PROCESS OF LAW". IMPOSSIBILIDADE 

CONSTITUCIONAL DE O ESTADO LEGISLAR DE MODO ABUSIVO OU 

IMODERADO (RTJ 160/140-141 - RTJ 173/807-808 - RTJ 178/22-24). O 

PODER DE TRIBUTAR - QUE ENCONTRA LIMITAÇÕES ESSENCIAIS NO 

PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL, INSTITUÍDAS EM FAVOR DO 

CONTRIBUINTE - "NÃO PODE CHEGAR À DESMEDIDA DO PODER DE 

DESTRUIR" (MIN. OROSIMBO NONATO, RDA 34/132). A PRERROGATIVA 

ESTATAL DE TRIBUTAR TRADUZ PODER CUJO EXERCÍCIO NÃO PODE 

COMPROMETER A LIBERDADE DE TRABALHO, DE COMÉRCIO E DE 

INDÚSTRIA DO CONTRIBUINTE. A SIGNIFICAÇÃO TUTELAR, EM NOSSO 

SISTEMA JURÍDICO, DO "ESTATUTO CONSTITUCIONAL DO 

CONTRIBUINTE". DOUTRINA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

CONHECIDO E PROVIDO. (...) DECISÃO: O litígio em causa envolve 

discussão em torno da possibilidade constitucional de o Poder Público 

impor restrições, ainda que fundadas em lei, destinadas a compelir o 

contribuinte inadimplente a pagar o tributo e que culminam, quase sempre, 

em decorrência do caráter gravoso e indireto da coerção utilizada pelo 

Estado, por inviabilizar o exercício, pela empresa devedora, de atividade 

econômica lícita. No caso ora em análise, põe-se em destaque o exame da 

legitimidade constitucional de exigência estatal que erigiu a prévia 

satisfação de débito tributário em requisito necessário à outorga, pelo 

Poder Público, de autorização para a impressão de documentos fiscais. 

(...) Mesmo a v. decisão recorrida tendo consignado que o exercício de 

atividades mercantis e profissionais está condicionado a disposições da 

legislação ordinária, o que não se contesta, ao entender legítima a 

exigência de garantias para a autorização de impressão de documentos 

fiscais coibiu o livre exercício dessas atividades, que poderiam, inclusive, 

garantir ao contribuinte meios para saldar o débito com a Fazenda Pública. 

A exigência do Estado, de condicionar a autorização para impressão de 

notas fiscais ao pagamento dos tributos e/ou prestação de fiança, 

confronta com as Súmulas nºs 70, 323 e 547 do STF, que proclamam não 

ser admissível coagir o devedor ao pagamento do tributo devido, modo 

indireto, atingindo seu livre exercício de atividade lícita, quando previstos 

mecanismos próprios para a cobrança do crédito da Fazenda...". (grifei) 

Cabe acentuar, neste ponto, que o Supremo Tribunal Federal, tendo 

presentes os postulados constitucionais que asseguram a livre prática de 

atividades econômicas lícitas (CF, art. 170, parágrafo único), de um lado, e 

a liberdade de exercício profissional (CF, art. 5º, XIII), de outro - e 

considerando, ainda, que o Poder Público dispõe de meios legítimos que 

lhe permitem tornar efetivos os créditos tributários -, firmou orientação 

jurisprudencial, hoje consubstanciada em enunciados sumulares (Súmulas 

70, 323 e 547), no sentido de que a imposição, pela autoridade fiscal, de 

restrições de índole punitiva, quando motivada tal limitação pela mera 

inadimplência do contribuinte, revela-se contrária às liberdades públicas 

ora referidas (RTJ 125/395, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI). (...) O Estado 

não pode legislar abusivamente. A atividade legislativa está 

necessariamente sujeita à rígida observância de diretriz fundamental, que, 

encontrando suporte teórico no princípio da proporcionalidade, veda os 

excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. O 

princípio da proporcionalidade - que extrai a sua justificação dogmática de 

diversas cláusulas constitucionais, notadamente daquela que veicula a 

garantia do substantive due process of law - acha-se vocacionado a inibir 

e a neutralizar os abusos do Poder Público no exercício de suas funções, 

qualificando-se como parâmetro de aferição da própria constitucionalidade 

material dos atos estatais. A norma estatal, que não veicula qualquer 

conteúdo de irrazoabilidade, presta obséquio ao postulado da 

proporcionalidade, ajustando-se à cláusula que consagra, em sua 

dimensão material, o princípio do substantive due process of law (CF, art. 

5º, LIV). Essa cláusula tutelar, ao inibir os efeitos prejudiciais decorrentes 

do abuso de poder legislativo, enfatiza a noção de que a prerrogativa de 

legislar outorgada ao Estado constitui atribuição jurídica essencialmente 

limitada, ainda que o momento de abstrata instauração normativa possa 

repousar em juízo meramente político ou discricionário do legislador." (RTJ 

176/578-580, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno) Em suma: a prerrogativa 

institucional de tributar, que o ordenamento positivo reconhece ao Estado, 

não lhe outorga o poder de suprimir (ou de inviabilizar) direitos de caráter 

fundamental, constitucionalmente assegurados ao contribuinte, pois este 

dispõe, nos termos da própria Carta Política, de um sistema de proteção 

destinado a ampará-lo contra eventuais excessos cometidos pelo poder 

tributante ou, ainda, contra exigências irrazoáveis veiculadas em diplomas 

normativos por este editados. (...) (RE 374981/RS) Ademais, a Tese de 

Repercussão Geral definida no ARE 914.045 RG, obtempera: II - É 

inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade 

econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança 

indireta de tributos. [ARE 914.045 RG, Relator Ministro Edson Fachin, P, j. 

15-10-2015, DJE 232 de 19-11-2015] e consubstancia o Tema 856 do 

excelso STF: a) Necessidade de submissão de demanda judicial à regra 

da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver 

fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em 

Súmula deste Tribunal; b) Constitucionalidade de restrições impostas pelo 

Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando 

aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 

(Leading Case: ARE 914045, Relator: MIN. EDSON FACHIN, P, j. 

15-10-2015, DJE 232 de 19-11-2015) Sendo assim, considerando os 

posicionamentos do Pretório Excelso supra colacionados, que impedem a 

implementação de meios coercitivos para a cobrança de impostos, somado 

ao fato de que o Estado detém meio próprio e legal para a satisfação de 

créditos tributários, qual seja a execução fiscal, nos termos da Lei 

6.830/80, não está a Administração Pública autorizada a se valer de vias 

oblíquas para constranger o contribuinte a quitar débitos com a Fazenda 

Pública. Portanto, a eventual existência de débitos tributários não pode 

servir de causa exclusiva para o impedimento de cadastramento para a 

emissão de selos fiscais solicitados pela Impetrante. Ex Positis, DEFIRO a 

liminar e, consequentemente, DETERMINO que as autoridades coatoras 

deixem de exigir Certificado de análise de águas, fornecido pelo LAMIN, 

bem como de certidões negativas junto a SEFAZ e PGE/MT, para realizar o 

credenciamento da impetrada para emissão de selos fiscais. 

NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor 

desta decisão judicial (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Oficie a Procuradoria 

Geral do 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). Serve a presente como ofício para cumprimento 

imediato pelas autoridades coatoras, podendo a impetrante encaminhá-lo 

por si mesmo com prova de protocolização nestes autos em até 72 horas. 

Se necessário, expeça-se o competente mandado, a ser cumprido pelo 

Oficial de Justiça Plantonista na forma da lei. Intime-se. Às providências. 

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

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito
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Anulatória de Processo Administrativo e Multa com pedido de Antecipação 

de Tutela, proposta por BANCO PAN S.A., em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO (PROCON DO ESTADO DE MATO GROSSO), ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe consoante os termos 

explicitados na exordial. Em suma, a requerente pleiteia que seja declarada 

por sentença a nulidade do ato administrativo que aplicou a multa no FA n. 

02.15.0019721-4, ou eventualmente seja procedida a redução do valor 

estabelecido, dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 

Sustenta que atuou em estrita observância ao pactuado em contrato e 

disposto em lei, não infringindo nenhum dispositivo da legislação 

consumerista, alegando ser arbitrária e ilegal a decisão proferida em sede 

administrativa, sendo de rigor a sua anulação e, via de consequência, da 

penalidade injustamente aplicada. Defende, ainda, sobre a 

desproporcionalidade da multa aplicada; invoca o princípio da 

proporcionalidade; objeta sobre o desvio de finalidade da multa. Escuda a 

sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de urgência, previstos no 

art. 300 do CPC/2015. Deu à causa o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais). Ainda, pugna pela concessão da tutela antecipada de urgência, 

para que seja determinada a imediata suspensão da exigibilidade da multa 

outrora estabelecida, bem como a suspensão da inscrição do débito em 

dívida ativa, tal como sejam praticados quaisquer outros atos impeditivos à 

obtenção da certidão de regularidade fiscal, ou acaso já inscrita, a 

suspensão de sua execução judicial. Alternativamente, seja deferida a 

tutela para suspender a exigibilidade da multa supracitada, mediante 

caução acostada aos autos, no valor de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil 

reais), através de apólice de seguro garantia. Com a inicial acostou 

documentos. É o que merecia relato. Decido. Para a concessão da tutela 

provisória de urgência se faz necessário se comprovar a evidência da 

probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Conforme relatado, a presente 

demanda fora proposta com o escopo de obter uma decisão para que seja 

determinada a suspensão exigibilidade da multa em questão, decorrente 

do FA n. 02.15.0019721-4. O cerne da questão posta em litígio é conferir 

se a aplicação de multa pelo PROCON contra a empresa-Requerente 

possui amparo legal ou, em caso negativo, há notória usurpação da sua 

competência fiscalizatória. Pois bem. Em que pese a argumentação 

despendida pela parte Autora, verifica-se que o pleito liminar não merece 

acolhimento, isso porque, analisando os autos, observa-se que um dos 

pressupostos indispensáveis para o deferimento da tutela antecipada não 

está presente, qual seja, a verossimilhança das alegações, haja vista que, 

à luz do princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37, caput, da CF/88), a 

Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes dos entes 

federativos deve obedecer, dentre outros, ao princípio da legalidade. 

Neste sentido, compulsando-se os documentos acostados aos autos, 

notadamente os de id. 31455211, qual seja a decisão do Processo 

Administrativo PA n. 02.15.0019721-4, verifica-se que o órgão 

fiscalizatório do PROCON/MT, ao aplicar a multa administrativa objeto da 

presente demanda, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, 

considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não 

se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação 

dada à matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da 

infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, 

será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o 

Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores 

cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção 

ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único – A multa será em 

montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o 

valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que 

venha a substituí-lo” – Destaquei. Evidentemente que na hipótese em tela, 

embora no ponto de vista do infrator o valor das multas administrativas 

sejam consideradas excessivas, fato é que estas atenderam aos 

parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a 

desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da 

pena administrativa em testilha. Nesse contexto, não há que se falar em 

multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo 

administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro 

dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa à parte Requerente, inclusive em grau 

recursal, conforme se suscitado pela própria requerente na exordial, 

oportunidade na qual a demandante teve novamente seu pleito indeferido. 

De mais a mais, denota-se, inclusive, que supradita decisão encontra-se 

perfeitamente motivada e fundamentada, consoante previsão legal que 

regulamenta o processo administrativo (Lei nº 9.784/1999), e conforme 

relatado pela demandante na inicial, haja vista que não houve juntada 

integral do processo administrativo ora debatido. Cabe ressaltar que ao 

Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo está 

em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do direito, 

verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, 

entretanto, interferir no mérito administrativo. Desse modo, revelando-se o 

ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua 

invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. 

No caso posto sub judice, verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa 

administrativa anterior à aplicação da pena de multa pelo órgão do 

PROCON Estadual, inclusive se utilizando de recurso à segunda instância 

administrativa. Com efeito, não houve, prima facie, demonstração de que 

ocorreu qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no 

órgão de proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser 

mantida, até porque o órgão da Administração agiu em conformidade com 

os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca 

capaz de convencer da verossimilhança das alegações da Autora, 

tampouco há prestação de caução, em dinheiro, para que a sua 

exigibilidade seja suspensa, como sói a hipótese prevista no art. 151, II do 

CTN. Nesse sentido, há precedente do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA 

ADMINISTRATIVA – PROCON – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – 

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE REQUISITO 

DO ART. 273, DO CPC – RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Na 

tutela antecipada, mais do que em qualquer outra hipótese, está 

consagrado o princípio do livre convencimento motivado do juiz, diante da 

subjetividade envolvida na questão em comento. Ausentes os requisitos 

do art. 273 do CPC, impõe-se o improvimento do recurso e, de 

consequência, a manutenção da decisão agravada”. (AI, 59420/2010, 

DES. MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

10/08/2010, Data da publicação no DJE 08/09/2010) – Destacamos. 

Ademais, como já consignado acima, observa-se que o objeto da ação 

gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos ensinamentos do 

professor Hely Lopes Meirelles profere: “O conceito de mérito 

administrativo é de difícil fixação, mas poderá ser assinalada sua 

presença toda a vez que a Administração decidir ou atuar valorando 

internamente as consequências ou vantagens do ato. O mérito 

administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na 

escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua 

prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e 

justiça do ato a realizar. O professor ensina ainda que ‘nos atos 

vinculados não há faculdade de opção do administrador e que, portanto, 

não se pode falar em mérito. Já nos atos discricionários, nos quais 

observamos, além dos elementos vinculados (competência, finalidade e 

forma), encontramos ainda o motivo e o objeto e, relativamente a estes, a 

Administração tem liberdade ao decidir, sem possibilidade de correção 

judicial, salvo quando caracterizado o excesso ou desvio de poder”. 

Ainda, segundo o renomado doutrinador, “nos atos discricionários, não 

caberia ao judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque 

não existiriam padrões de legalidade para aferir essa atuação. Todavia, o 

ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, se vislumbre 

nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder”. 

Destarte, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode 

estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da 

multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que 

no presente caso fora devidamente observado. Ou seja, não há 

ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade 

como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio 

da legalidade. Assim, à vista do sistema inglês adotado pelo nosso 

ordenamento jurídico para a análise da regularidade dos atos 

administrativos, cabe ao Poder Judiciário somente o controle de legalidade 

do ato, não podendo se manifestar quanto ao mérito do ato administrativo 

deste (finalidade e motivo), razão pela qual se impõe o indeferimento da 

medida, ante a ausência de um dos requisitos da tutela de urgência. Já 

quanto ao pedido alternativo da demandante, qual seja, suspensão de 

exigibilidade das multas impugnadas pela prestação de caução, 

representada por apólice de seguro garantia, tem-se que a jurisprudência 

pátria atualmente tem entendido que a oferta de garantia, consistente em 
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apólice de seguro, como é o caso dos autos, não resulta na suspensão da 

exigibilidade do crédito, haja vista a ausência de previsão legal de tal 

modalidade no art. 151 do CTN. Assim, o Código Tributário Nacional, em 

seu art. 151, prevê as seguintes modalidades de suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário: 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; (Incluído pela Lcp nº 104, 

de 2001) VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) (...) Por 

sua vez, o art. 9º da Lei 6.880/80 (Lei de Execuções Fiscais) prescreve 

quais são as modalidades de garantia do crédito tributário: Art. 9º - Em 

garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - 

efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial 

de crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança 

bancária ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) 

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou IV - 

indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda 

Pública. (...) Nos termos dos dispositivos colacionados, tem-se que, as 

modalidades de garantia que não a realização do depósito em montante 

integral, previstas neste último dispositivo, não implicam, ope legis, na 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário, porquanto não 

mencionadas no rol do art. 151 do CTN, entendimento este sumulado pelo 

colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado 112: SÚMULA 112 - O 

depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for 

integral e em dinheiro. Portanto, ainda que a oferta de caução (in casu 

Apólice de Seguro Garantia), seja uma das modalidades de garantia ao 

crédito tributário, tem-se que apenas as hipóteses constantes no art. 151, 

do CTN possuem o condão de suspender a exigibilidade do crédito 

tributário. Ao contrário, vêm decidindo a jurisprudência pátria, ao tratar da 

possibilidade de aceitação das outras modalidades de garantia, previstas 

no art. 9º da LEF, com o fito de possibilitar a emissão de certidão negativa 

de débito do contribuinte. É nesse sentido que vem se decidindo nossos 

Sodalícios: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. DÉBITO FISCAL. CAUÇÃO 

ANTECIPATÓRIA DE GARANTIA. BEM IMÓVEL OFERTADO EM GARANTIA. 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. 

DECISÃO MANTIDA. 1.A caução oferecida pelo contribuinte em ação 

cautelar inominada, antes da propositura da execução fiscal, é 

equiparável à penhora antecipada e viabiliza a expedição de certidão 

positiva com efeitos de negativa, desde que aceita como garantia do juízo. 

2. Constatado nos autos que o contribuinte ofereceu em garantia imóvel 

desembaraçado avaliado em quantia suficiente para assegurar o débito 

existente perante a Fazenda, não há motivos para a recusa da caução 

ofertada. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. 

(TJDFT, Acórdão n.853135, 20140020295686AGI, Relator: FÁTIMA 

RAFAEL 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/02/2015, Publicado no 

DJE: 09/03/2015. Pág.: 383.) Assim, ainda que as demais modalidades de 

garantias previstas em lei, que não o depósito integral em dinheiro, não 

tenham o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, estas, 

desde que em valor suficiente à integralidade do débito, são meios aptos 

para garantir à emissão de certidão negativa com efeito de positiva, por 

parte dos contribuintes. É mister destacar ainda que, embora o presente 

caso não tenha por objeto débito de origem tributária, e sim multa de 

caráter administrativo, não há óbice para aplicação analógica das 

hipóteses legais de suspensão do crédito tributário, uma vez que a lei de 

execuções fiscais (Lei 6.830/80) não faz tal distinção. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – CRÉDITOS 

DO ESTADO DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – 

PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS POR 

MEIO DA APÓLICE DE SEGURO GARANTIA – DESCABIMENTO - 

APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – TEMA 378 - STJ - 

RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A fiança 

bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para 

fins suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do 

art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte. (Tese 

julgada sob o rito do art. 543-C/1973 – Tema 378). Não há obstáculo à 

aplicação analógica das hipóteses legais de suspensão do crédito 

tributário previstas no código tributário nacional a outras espécies de 

débitos fiscais, uma vez que a lei de execuções fiscais não as diferencia. 

(N.U 1010749-52.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

ATO JURÍDICO - PEDIDO DE suspensão DA EXIGIBILIDADE DA MULTA 

APLICADA PELO PROCON – SEGURO GARANTIA – EQUIPARAÇÃO AO 

DEPÓSITO EM DINHEIRO – IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE TUTELA 

RECURSAL – INDEFERIDO – AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO 

CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a 

decisão que indefere a tutela antecipada, se o Agravante não comprova 

os requisitos descritos no artigo 300 do Código de Processo Civil/15. 

“Dentre as causas suspensivas do art. 151 do CTN, não encontra-se a 

apólice seguro garantia, e, sendo assim, não há como possibilitar à 

agravada a equiparação da cártula ao depósito do montante integral em 

dinheiro pra fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. (AI 

50616/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) (N.U 1013802-41.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 

06/12/2019) Ex positis, consoante fundamentação supra, DEFIRO 

PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada, para 

fins de que, ante a apresentação de caução, à requente possa emitir 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, a fim de prosseguir com suas 

atividades econômicas. Cite-se pessoalmente o Requerido Estado de Mato 

Grosso para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do 

artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vista ao Requerente para 

impugnar no prazo legal. Após, abro vistas ao representante do Ministério 

Público para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, 

voltem-me conclusos para sentença. Intime-se o demandante. CUMPRA-SE 

com a máxima urgência. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006296-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - PROCON (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

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 Ação 

Declaratória de Multa Administrativa com pedido de Liminar inaudita altera 

pars, proposta por IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA. em desfavor da 

SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/MT) e contra 

o ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe consoante os termos explicitados na exordial. Em suma, a 

requerente pleiteia que seja declarada por sentença a nulidade do ato 

administrativo que aplicou a multa no FA n. 51.001.001.13-0016240, ou 

eventualmente seja procedida a redução do valor estabelecido, dentro dos 

critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sustenta que atuou em 

estrita observância ao pactuado em contrato e disposto em lei, não 

infringindo nenhum dispositivo da legislação consumerista, alegando ser 

arbitrária e ilegal a decisão proferida em sede administrativa, sendo de 

rigor a sua anulação e, via de consequência, da penalidade injustamente 

aplicada. Defende, ainda, que houve acordo judicial entre o consumidor e 

a demandante, de maneira que, ainda que fosse devida há exacerbada 

desproporcionalidade na multa aplicada; invoca o princípio da 

proporcionalidade; objeta sobre o desvio de finalidade da multa. Escuda a 

sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de urgência, previstos no 

art. 300 do CPC/2015. Deu à causa o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais). Ainda, pugna pela concessão da tutela antecipada de urgência, 

para que seja determinada a imediata suspensão da exigibilidade da multa 

outrora estabelecida. Alternativamente, seja deferida a tutela para 

suspender a exigibilidade da multa supracitada, mediante autorização para 

depósito de caução. Com a inicial acostou documentos. É o que merecia 

relato. Decido. Para a concessão da tutela provisória de urgência se faz 

necessário se comprovar a evidência da probabilidade do direito, 
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conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 

do CPC/2015). Conforme relatado, a presente demanda fora proposta com 

o escopo de obter uma decisão para que seja determinada a suspensão 

exigibilidade da multa em questão, decorrente do FA n. 

51.001.001.13-0016240. O cerne da questão posta em litígio é conferir se 

a aplicação de multa por PROCON contra a empresa-Requerente possui 

amparo legal ou, em caso negativo, há notória usurpação da sua 

competência fiscalizatória. Pois bem. Em que pese a argumentação 

despendida pela parte Autora, verifica-se que o pleito liminar não merece 

acolhimento, isso porque, analisando os autos, observa-se que um dos 

pressupostos indispensáveis para o deferimento da tutela antecipada não 

está presente, qual seja, a verossimilhança das alegações, haja vista que, 

à luz do princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37, capu,” da CF/88), a 

Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes dos entes 

federativos deve obedecer, dentre outros, ao princípio da legalidade. 

Neste sentido, compulsando-se os documentos acostados aos autos, 

verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON/MT, ao aplicar a multa 

administrativa objeto da presente demanda, obedeceu àquilo previsto em 

lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o 

valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na 

regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: “Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo 

com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 

econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento 

administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 

de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos 

estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. 

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não 

superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência 

(Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo” – Destaquei. 

Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de vista do 

infrator o valor das multas administrativas sejam consideradas 

excessivas, fato é que estas atenderam aos parâmetros legais, não 

restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a 

falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em testilha. 

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta 

foi determinada por meio de processo administrativo em estrita 

observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos 

por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa à parte Requerente, inclusive em grau recursal, conforme defesa 

administrativa juntada pela aos autos pela própria requerente, 

oportunidade na qual a demandante teve novamente seu pleito indeferido. 

De mais a mais, denota-se, inclusive, que supradita decisão encontram-se 

perfeitamente motivada e fundamentada, consoante previsão legal que 

regulamenta o processo administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se 

observa nos documentos acostados ao id. 18013576. Cabe ressaltar que 

ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo 

está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do 

direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe 

defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo. Desse modo, 

revelando-se o ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará 

a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos 

ilícitos. No caso posto sub judice, verifica-se que foi oportunizada a ampla 

defesa administrativa anterior à aplicação da pena de multa pelo órgão do 

PROCON Estadual, inclusive se utilizando de recurso à segunda instância 

administrativa. Destarte, ainda importa destacar que o atendimento do 

consumidor ou a celebração de acordo após a instauração de auto de 

infração no Procon, por si só, não afasta o ilícito administrativo, 

especialmente quando se tratar de infração de mera conduta. Caso 

contrário, haveria estímulo à negligência e à reincidência do fornecedor de 

serviços/produtos. Isso porque a celebração de acordo entre o 

consumidor/reclamante e a fornecedora/reclamada demonstra unicamente 

que as partes chegaram a um entendimento para encerrar o conflito, o que 

não afasta a anterior violação de direitos do consumidor. Entendimento 

este partilhado pela jurisprudência pátria, vejamos: PROCON Auto de 

infração Atendimento ao consumidor Infração de mera conduta Penalidade 

- Possibilidade: - O atendimento do consumidor ou a celebração de acordo 

após a veiculação da reclamação, por si só, não afasta o ilícito 

administrativo, especialmente quando se tratar de infração de mera 

conduta, sob pena de torna a lei letra morta. PROCON Auto de infração 

Providências do fornecedor Reparação Atenuantes Impossibilidade: - A 

atenuante relativa à adoção de providências para minimizar o prejuízo ou 

reparar os efeitos do ato lesivo demanda atuação imediata e relevante do 

fornecedor, não havendo fundamento para a sua aplicação quando o 

fornecedor age somente após a veiculação de reclamação perante a 

autoridade. PROCON Auto de infração Agravantes Prática repetitiva 

Primariedade Possibilidade: - A agravante da prática repetitiva não se 

confunde com a reincidência, podendo perfeitamente ser aplicada ao 

infrator primário. (...) Em apertada síntese, a autora defende a anulação do 

AIIM pelas seguintes razões: (i) atendimento dos consumidores e 

celebração de acordos (ii) inobservância do contraditório e ampla defesa. 

Subsidiariamente, argumenta que (iii) não foi aplicada a atenuante do art. 

25, III, do Decreto Federal 2.181/97; (iv) foi aplicada indevidamente a 

agravante da prática reiterada; e (v) inobservância dos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. 3.1. A celebração de acordos com os 

reclamantes mostra tão somente que as partes chegaram a um 

entendimento para encerrar o conflito, ou seja, significa apenas que 

aceitaram a oferta da autora, o que não afasta a anterior violação dos 

direitos de tais consumidores pela inobservância da lei. Como bem lembrou 

a sentença, “mister salientar que os acordos e reparos noticiados na 

exordial somente ocorreram após a formalização da ficha de atendimento 

no órgão de proteção ao consumidor, razão pela qual não têm o condão 

de afastar a configuração da hipótese infracional ora combatida” (fl. 355). 

Entender que a celebração de acordo, por si só, afasta a prática 

infracional, implicaria tornar letra morta o art. 18, § 1º, do CDC. É dizer, a 

solução do problema pela autora após as reclamações realizadas não 

afasta a infração cometida, pois não só já praticada, como, do contrário, 

estar-se-ia estimulando a negligência e a recalcitrância do fornecedor, que 

somente atuaria após a veiculação de reclamação pelo consumidor, 

quando, conforme o CDC, é objetivo da Política Nacional das Relações de 

Consumo o “o atendimento das necessidades dos consumidores, o 

respeito à sua dignidade, saúde e segurança”, atendidos diversos 

princípios, dentre os quais o “incentivo à criação pelos fornecedores de 

meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e 

serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos 

de consumo” (art. 4º, caput e V). Ainda, é direito do consumidor a efetiva 

prevenção de danos patrimoniais e morais (art. 6º, VI, do CDC), sendo 

inegável a existência de tais prejuízos caso tenha o consumidor de 

reclamar perante os órgãos de proteção toda vez que buscar garantir a 

aplicação de um direito seu. (...) 3.3. A autora pede a aplicação da 

atenuante prevista no art. 25, III, do Decreto Federal 2.181/97, assim 

redigido: “Art. 25. Consideram-se circunstâncias atenuantes: (...) III - ter o 

infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de imediato 

reparar os efeitos do ato lesivo”. E realmente não há motivo para a sua 

aplicação. A autora não agiu para minimizar os efeitos do ato lesivo, muito 

menos atuou de forma imediata. De fato, somente agiu depois que as 

reclamações foram veiculadas ao PROCON. Além disso, somente celebrou 

os acordos nas audiências de conciliação, e, principalmente, limitou-se a 

cumprir a obrigação legal, que deveria ter feito lá atrás, ou seja, postergou 

como pode a conduta que deveria ter praticado espontaneamente. (...) 

Note-se que o Judiciário não é SAC das empresas, que não podem 

simplesmente desconsiderar a instância administrativa e postergar a 

assunção das suas responsabilidades sem que tenha havido ilegalidade 

pela autoridade administrativa, atrasando a prestação jurisdicional com 

alegações preclusas. (Ap. 1000135-40.2017.8.26.0053, DES. TERESA 

RAMOS MARQUES, 10ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Data do 

Julgamento 18/02/2019) Com efeito, não houve, prima facie, demonstração 

de que ocorreu qualquer ilegalidade no processo administrativo que 

tramitou no órgão de proteção ao consumidor, razão pela qual a multa 

deve ser mantida, até porque o órgão da Administração agiu em 

conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há 

prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações 

da Autora, tampouco há prestação de caução, em dinheiro, para que a 

sua exigibilidade seja suspensa, como sói a hipótese prevista no art. 151, 

II do CTN. Nesse sentido, há precedente do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA 

ADMINISTRATIVA – PROCON – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – 

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE REQUISITO 

DO ART. 273, DO CPC – RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Na 

tutela antecipada, mais do que em qualquer outra hipótese, está 

consagrado o princípio do livre convencimento motivado do juiz, diante da 

subjetividade envolvida na questão em comento. Ausentes os requisitos 
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do art. 273 do CPC, impõe-se o improvimento do recurso e, de 

consequência, a manutenção da decisão agravada”. (AI, 59420/2010, 

DES. MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

10/08/2010, Data da publicação no DJE 08/09/2010) – Destacamos. 

Ademais, como já consignado acima, observa-se que o objeto da ação 

gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos ensinamentos do 

professor Hely Lopes Meirelles profere: O conceito de mérito 

administrativo é de difícil fixação, mas poderá ser assinalada sua 

presença toda a vez que a Administração decidir ou atuar valorando 

internamente as consequências ou vantagens do ato. O mérito 

administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na 

escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua 

prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e 

justiça do ato a realizar. O professor ensina ainda que ‘nos atos 

vinculados não há faculdade de opção do administrador e que, portanto, 

não se pode falar em mérito. Já nos atos discricionários, nos quais 

observamos, além dos elementos vinculados (competência, finalidade e 

forma), encontramos ainda o motivo e o objeto e, relativamente a estes, a 

Administração tem liberdade ao decidir, sem possibilidade de correção 

judicial, salvo quando caracterizado o excesso ou desvio de poder. Ainda, 

segundo o renomado doutrinador, “nos atos discricionários, não caberia 

ao judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque não 

existiriam padrões de legalidade para aferir essa atuação. Todavia, o ato 

poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, se vislumbre nele 

qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder”. Desta 

forma, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode 

estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da 

multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que 

no presente caso fora devidamente observado. Ou seja, não há 

ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade 

como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio 

da legalidade. Assim, à vista do sistema inglês adotado pelo nosso 

ordenamento jurídico para a análise da regularidade dos atos 

administrativos, cabe ao Poder Judiciário somente o controle de legalidade 

do ato, não podendo se manifestar quanto ao mérito do ato administrativo 

deste (finalidade e motivo), razão pela qual se impõe o indeferimento da 

medida, ante a ausência dos requisitos da tutela de urgência. Ex positis, 

consoante fundamentação supra, CONDICIONO O DEFERIMENTO DA 

LIMINAR vindicada, ao depósito de caução no montante integral da multa 

aplicada. Cite-se pessoalmente o Requerido Estado de Mato Grosso para, 

querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 

183 do CPC/2015. Com a defesa, vista ao Requerente para impugnar no 

prazo legal. Após, abro vista ao representante do Ministério Público para 

que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, voltem-me 

conclusos para sentença. Intime-se o demandante. CUMPRA-SE com a 

máxima urgência. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1044102-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS KACZAM (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Excelentíssimo Senhor Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (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 DECISÃO Vistos, Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado por CARLOS KACZAM em desfavor de ato omissivo 

atribuído ao COORDENADOR DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO, 

objetivando, em suma, a concessão de liminar para determinar que a 

indigitada autoridade coatora aprecie o Processo do CAR/ MT n. 

40288/2018 que se encontra pendente de apreciação há período superior 

a 2 (dois) anos. É o relatório necessário. Decido. Compulsando-se os 

autos, verifica-se a presente ação tem por objeto matéria eminentemente 

ambiental, regida pelo Código Florestal e Leis Estaduais e Municipais sobre 

o meio ambiente, o que consubstancia matéria afeta à competência da 

Vara Especializada do Meio Ambiente, nos termos da Resolução n. 

12/2013 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe sobre a 

competência da Vara Especializada do Meio Ambiente, vejamos: 

“processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio 

ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos 

fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente 

(SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente, bem como as ações 

penais que tratem de delitos ambientais”. Nesse contexto, considerando 

que nos termos do art. 1ª da Resolução n. 009/2008-OE-TJMT, a 

competência para processar e julgar ações pertinentes ao meio ambiente 

físico, natural, artificial e do trabalho é da Vara Especializada do Meio 

Ambiente, torna-se evidente a incompetência deste juízo. Art. 1° - Fixar a 

competência para processar e julgar as ações de natureza civil, 

pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, 

além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria 

do Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente, bem como as ações penais que tratem de delitos ambientais: I – 

Na Comarca de Cuiabá: a Vara Especializada do Meio Ambiente. Frente a 

esta constatação, corroborando com a distribuição jurisdicional das Varas 

da Comarca de Cuiabá, DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo e, 

por consequência, DECLINO A COMPETÊNCIA em favor da Vara 

Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT. Remetam-se 

os autos a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca desta 

capital. Intime-se o requerente. Às providências. Cuiabá, data registrada 

no sistema. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052286-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUES ANTUNES SOARES OAB - RS75751 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Vistos etc. Trata-se de Ação 

Anulatória de Processo Administrativo e Multa com pedido de Antecipação 

de Tutela, proposta por CALCENTER – CALÇADOS CENTRO OESTE LTDA 

– STUDIO Z, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe consoante os termos explicitados na 

exordial. Em suma, a requerente pleiteia que seja declarada por sentença 

a nulidade do ato administrativo que aplicou a multa no FA. nº 

0116.001.093-9, ou eventualmente seja procedida a redução do valor 

estabelecido, dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 

Ainda, pugna pela concessão da tutela antecipada de urgência, para que 

seja determinada a imediata suspensão da exigibilidade da multa outrora 

estabelecida, bem como a suspensão da inscrição do débito em dívida 

ativa ou acaso já inscrita, a suspensão de sua execução judicial. Com a 

inicial acostou documentos. É o que merecia relato. Decido. Extrai-se dos 

autos que a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais). Neste aspecto, de acordo com o art. 2º, caput e §4º, da Lei 

n.12.153/2009: Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 4º No foro onde estiver 

instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é 

absoluta. Destarte, não sendo nenhuma das hipóteses elencadas no §1º e 

seus incisos de I a III, da Lei 12.153/2009, e considerando que há Juizado 

Especial da Fazenda Pública nesta Comarca, bem como o valor da causa 

não excede a 60 (sessenta) salários mínimos, os autos devem ser 

encaminhados para o sobredito juizado, em observação a sua 

competência absoluta. Ex Positis, com escoro no art. 64, §1°, do CPC, 

DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo, e DECLINO, ex officio, do 

processamento e julgamento desta demanda, determinando a sua remessa 

ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital. Intime-se o 

demandante. CUMPRA-SE com a máxima urgência. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 
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BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035039-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR PAES LANDIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - MT2030-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1035039-42.2017.8.11.0041. AUTOR(A): VALDEMIR PAES LANDIN REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de Ação de Ordinária de 

Reparação de Danos proposta por VALDEMIR PAES LANDIN, em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO, consoante os termos explicitados na 

exordial. Em apertada síntese, busca o autor pela a concessão da tutela 

de urgência, para que o réu seja compelido a adiantar o percentual de 

20% (vinte por cento) sobre os danos pleiteados na petição inicial, valor 

igual ao que o réu usufruiu a título de desconto sobre arrecadação bruta 

da serventia, devendo o respectivo valor ser compensado por ocasião da 

quitação do precatório resultante da sentença, sob o pálio de socorrer as 

necessidades prementes do demandante. Pugnou pela concessão da 

assistência judiciária gratuita, atribuindo à causa o valor de R$ 35.000,00 

(trinta e cinco mil reais). O pleito inaugural veio instruído com alguns 

documentos. Em despacho proferido no id. n. 10790910, o magistrado 

titular desta especializada se declarou suspeito para processar e julgar o 

feito, determinando a remessa dos autos ao substituto legal. Em decisão 

proferida no id. n. 12051643, o magistrado responsável pela condução do 

feito determinou que o autor procedesse a emenda a inicial com relação ao 

valor atribuído à causa, eis que no mérito o demandante busca o 

recebimento do montante de R$ 3.584.844,36 (três milhões quinhentos e 

oitenta e quatro mil oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis 

centavos). O autor comparece em petição acostada ao id. n. 12122244, 

cumprindo a determinação sobredita, bem como reiterando o pedido de 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. A emenda foi 

recebida no id. n. 12567399, oportunidade em que foi indeferida a 

antecipação de tutela, bem como não fora concedida a gratuidade de 

justiça, sendo determinada a intimação do autor para demonstrar a 

incapacidade momentânea para pagamento das custas e taxas judiciárias, 

no prazo de 15 (quinze) dias. O autor comparece em petição acostada no 

id. 12762031, reiterando o pedido de recolhimento das custas e taxas 

judiciarias ao final do processo. Em novo despacho do id. n. 13005033, foi 

oportunizado novamente o prazo de 15 (quinze) dias ao demandante para 

acostar aos autos documentos que demonstrasse sua incapacidade 

momentânea para o pagamento, ou então proceder o recolhimento das 

custas iniciais. Em petição anexada ao id. n. 13281517, o autor procedeu a 

juntada de alguns documentos (ids. n. 13281532 a 13281755), reiterando 

seu pleito de pagamento das custas ao final do processo. Já na petição do 

id. n. 28780384, o requerente comparece ao feito pugnando pela 

prioridade de tramitação dos autos, haja vista sua condição de idoso, bem 

como a descoberta de ser portador de neoplasia maligna do estomago (id. 

n. 28780387), propugnando pelo impulsionamento dos autos. Despacho 

proferido no id. n. 31444234, em 22/04/2020, o feito foi encaminhado para 

o juízo de origem pelo substituto legal, haja vista que o magistrado titular e 

ora suspeito, encontra-se a disposição do TJMT, e portanto, não há razão 

para os autos permanecerem conclusos ao então substituto legal. Os 

autos vieram-me conclusos em 23/04/2020, às 16:39 h. É o necessário. 

Fundamento e decido. Prefacialmente, consoante o disposto no §4º do art. 

1.048 do CPC, DETERMINO que a serventia proceda a devida anotação de 

prioridade de tramitação no presente feito. No caso versando, impende 

consignar que o art. 2.14.2 da antiga CNGC foi revogado. Entretanto, a 

respeito das custas processuais vige o art. 456 da atual normativa geral: 

A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser 

recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a 

parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível. 

(destaque nosso) Pois bem, o Autor logrou êxito em demonstrar que 

atualmente não desfruta de renda (id. n. 13281532), bem como que resta 

acometido por doença grave – CID C16.9 (id. n. 28780387); destarte, 

comprovou a impossibilidade de hodiernamente recolher custas judiciais, 

excetuada no ordenamento. Isto posto, com escoro no art. 456 da CNGC, 

DEFIRO o recolhimento das custas judiciais ao final do processo. 

Anote-se. Diante das especificidades da causa, deixo para momento 

oportuno a análise da conveniência da designação de audiência 

conciliatória (CPC, art. 139, V). Cite-se a parte Ré, para, querendo, 

responder a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias (art. 335 c/c 183 

do CPC). Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela 

parte requerida, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 

do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Requerida 

silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o 

caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC). 

Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a utilização do 

meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Decorrido o termo, certifique-se 

e 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006035-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANADIR MARCELINA NUNES BUENO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT10833-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (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. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por ANADIR MARCELINA 

NUNES BUENO contra suposto ato arbitrário e ilegal praticado pelo 

Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – 

DETRAN/MT e Secretaria de Mobilidade Urbana do Município de Cuiabá - 

SEMOB, 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, bem como declaração de 

nulidade destas. Inicialmente a liminar foi indeferida (id.17978221); no 

entanto, após pedido de reconsideração e emenda à inicial, o d. 

Magistrado que presidia o feito deferiu a tutela pleiteada autorizando o 

licenciamento do exercício de 2018 (id.18158121). No id.18378242 o 

DETRAN apresentou as informações. Manifestação do Ministério Público 

(id.18531417). Vieram-me conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Da incompetência da Justiça Estadual. A parte impetrada arguiu a 

preliminar de incompetência da Justiça Estadual, uma vez que existem 

autuações realizadas pelo DNIT e outro Estado. De fato, no que tange à 

verificação da nulidade das penalidades aplicadas pelo Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e outras unidades da 

Federação, falece de competência à Justiça de Mato Grosso, nesse 

sentido: REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN 

- CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - 

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA ANALISAR INFRAÇÕES 

APLICADAS EM OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO OU POR 

AUTORIDADE FEDERAL - RECONHECIMENTO - SENTENÇA RETIFICADA - 

SEGURANÇA DENEGADA. “Falece competência à Justiça Estadual de 

Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação 

ou por autoridade federal. Sentença retificada em parte.” (Reexame 

Necessário, 17234/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016). 

Grifei. No entanto, dou prosseguimento à análise do feito, uma vez que 

também existem multas aplicadas em nossa unidade da federação. Da 

ilegitimidade. 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 
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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 

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 a 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.18378243, é possível verificar 

a ocorrência da dupla notificação das autuações emitidas pelo DETRAN, 
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SINFRA e PREFEITURA DE CUIABÁ, 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 pela 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 

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). Noutro giro, quanto 

ao pleito de declaração de nulidade das infrações, sem maiores 

sobressaltos, tenho que não merece prosperar, porquanto a pretensão 

deve ser objeto de ação cognitiva, já que demanda dilação probatória. É 

este o entendimento no egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO 

DE VEÍCULO – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA DE 

TRÂNSITO – ILEGALIDADE – NULIDADE DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – 

DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 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. Todavia, na via mandamental, a matéria submetida ao crivo do Poder 

Judiciário, no que se refere ao arquivamento da multa reclama a 

apresentação de prova robusta e pré-constituída do direito perseguido, 

sendo certo que meras alegações não são capazes de contornar essa 

exigência, sendo também impossível, nesse feito, levar a termo dilação 

probatória. (N.U 0500062-10.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2019, Publicado no 

DJE 21/02/2019). Destaquei. 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; por conseguinte, 

REVOGO a liminar deferida. 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: 1017630-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE DE QUEIROZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT13082-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador da Coordenadoria do ISSQN da Prefeitura de Cuiaba 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1017630-48.2020.8.11.0041. IMPETRANTE: ELISABETE DE QUEIROZ 

IMPETRADO: COORDENADOR DA COORDENADORIA DO ISSQN DA 

PREFEITURA DE CUIABA Vistos, Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por ELISABETE DE QUEIROS, em face do suposto ato coator 

praticado pelo COORDENADOR DA COORDENADORIA DO ISSQN DA 

PREFEITURA DE CUIABÁ, vinculado ao MUNICÍPIO DE CUIABÁ, consoante 

os termos explicitados na exordial. É o que merecia relato. Fundamento e 

decido. A inicial não preenche os requisitos legais dos artigos 319 e ss do 

CPC, razão pela qual o presente feito deve ser extinto, sem resolução do 

mérito, pelos argumentos em que passo a expor. Extrai-se do dispositivo 

constitucional que o mandado de segurança 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 por parte de autoridade, seja de que categoria for 

e qualquer que seja sua função. É o que se denota do art. 5º, LXIX, da 

CF/88 c/c o art. 1.º, da Lei n.º 12.016/09, respectivamente: Art. 5º (...). 

(...); LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 

liquido 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; 

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 (...) Como qualquer outra ação, deve o mandado de segurança 

preencher os pressupostos processuais, havendo, no caso do writ, 

porém, uma condição específica, qual seja, o direito líquido e certo 

devidamente demonstrado. Pois bem. Em detida análise aos fatos, verifico 

flagrante ilegitimidade do COORDENADOR DA COORDENADORIA DO 

ISSQN DA PREFEITURA DE CUIABÁ, pois este não pode figurar no polo 

passivo do presente mandamus, eis que a legitimidade passiva desta via é 

da autoridade que pratica ato ilegal sob o manto do ente público. O 

impetrante não qualificou a autoridade coatora, ou seja, não qualificou a 

pessoa física investida como agente público que praticou o ato ilegal ou 

abusivo. Envereda-se por este talho: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. 

Autoridade coatora, para os efeitos do mandado de segurança, é o agente 

público que pratica o ato impugnado, aquele que tem o dever funcional de 

responder pelo seu fiel cumprimento e o que dispõe de competência para 

corrigir eventual ilegalidade. 2. Em se tratando de mandado de segurança, 

requisito óbvio da petição inicial está na indicação da autoridade coatora. 

A ausência desta implica inépcia da petição inicial, não competindo ao 

Poder Judiciário suprir, de ofício, a falta manifestada nos autos. 3. In casu, 

a impetrante não apontou a autoridade coatora, ensejando a inépcia da 

inicial e, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução de 

mérito, na forma dos artigos 267, inciso I, e 282 do Código de Processo 

Civil. 4. Sentença reformada. 5. Agravo retido prejudicado. 6. Apelo e 

Remessa Oficial, tida por interposta, providos. (TRF 1ª R.; AC 

0020029-18.2005.4.01.3400; Primeira Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. 

Emmanuel Mascena de Medeiros; DJF1 14/04/2016). Destarte, ante a 

flagrante ilegitimidade do impetrado, o feito deve ser extinto. Dispõe o art. 

10 da Lei 12.016/2009, in verbis: 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. (grifei e negritei) Peço vênia para 

transcreve o entendimento de nosso Egrégio Tribunal de Justiça, v.g.: 

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA –INDEFERIMENTO 

DA INICIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA – 

EMENDA DA INICIAL – CORREÇÃO DA AUTORIDADE COATORA – 

IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO DEVE SER 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. O entendimento consolidado pelo 

Superior Tribunal de Justiça é de que a impetração do mandado de 

segurança deve ser dirigida contra aquela autoridade que detenha 

poderes e meios para efetuar o desfazimento do ato. Não é cabível 

oportunizar emenda da inicial, em mandado de segurança, para alteração 

do polo passivo por indicação errônea da autoridade. (AgR 39339/2014, 

DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2014, 

Publicado no DJE 15/08/2014). Portanto, o feito carece dos requisitos de 

procedibilidade, cuja carência da ação enseja a extinção de plano do 

processo, ante a ilegitimidade passiva dos impetrados. Ex Positis, com 

escoro no art. 10 da Lei 12.016/2009 c/c art. 330, II, do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a inicial do presente Mandado de Segurança, 

ante a falta de legitimidade passiva do impetrado e, por conseguinte; 

JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 101 de 688



com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Sem custas e honorários, face a 

isenção desta ação mandamental. Publique-se. Intime-se. Precluso este 

decisum, certifique-se e proceda-se com às baixas e anotações de praxe, 

arquivando-se o feito. Às providências. 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: 1017376-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE LISO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS OAB - MT17803-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE ANALISE DE RECEITAS PUBLICAS (IMPETRADO)

SUBPROCURADOR FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1017376-75.2020.8.11.0041. IMPETRANTE: ELISABETE LISO IMPETRADO: 

SUPERINTENDENTE DE ANALISE DE RECEITAS PUBLICAS, 

SUBPROCURADOR FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ELISABETE LISO, em 

face do suposto ato coator praticado pelo SUPERINTENDENTE DE ANÁLISE 

DE RECEITAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO e pelo SUBPROCURADOR FISCAL DA PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, consoante os termos 

explicitados na exordial. É o que merecia relato. Fundamento e decido. A 

inicial não preenche os requisitos legais dos artigos 319 e ss do CPC, 

razão pela qual o presente feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, 

pelos argumentos em que passo a expor. Extrai-se do dispositivo 

constitucional que o mandado de segurança 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 por parte de autoridade, seja de que categoria for 

e qualquer que seja sua função. É o que se denota do art. 5º, LXIX, da 

CF/88 c/c o art. 1.º, da Lei n.º 12.016/09, respectivamente: Art. 5º (...). 

(...); LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 

liquido 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; 

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 (...) Como qualquer outra ação, deve o mandado de segurança 

preencher os pressupostos processuais, havendo, no caso do writ, 

porém, uma condição específica, qual seja, o direito líquido e certo 

devidamente demonstrado. Pois bem. Em detida análise aos fatos, verifico 

flagrante ilegitimidade do SUPERINTENDENTE DE ANÁLISE DE RECEITAS 

PÚBLICAS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO e do SUBPROCURADOR FISCAL DA PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, pois estes não podem figurar no polo 

passivo do presente mandamus, eis que a legitimidade passiva desta via é 

da autoridade que pratica ato ilegal sob o manto do ente público. A 

impetrante não qualificou a autoridade coatora, ou seja, não qualificou a 

pessoa física investida como agente público que praticou o ato ilegal ou 

abusivo. Envereda-se por este talho: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. 

Autoridade coatora, para os efeitos do mandado de segurança, é o agente 

público que pratica o ato impugnado, aquele que tem o dever funcional de 

responder pelo seu fiel cumprimento e o que dispõe de competência para 

corrigir eventual ilegalidade. 2. Em se tratando de mandado de segurança, 

requisito óbvio da petição inicial está na indicação da autoridade coatora. 

A ausência desta implica inépcia da petição inicial, não competindo ao 

Poder Judiciário suprir, de ofício, a falta manifestada nos autos. 3. In casu, 

a impetrante não apontou a autoridade coatora, ensejando a inépcia da 

inicial e, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução de 

mérito, na forma dos artigos 267, inciso I, e 282 do Código de Processo 

Civil. 4. Sentença reformada. 5. Agravo retido prejudicado. 6. Apelo e 

Remessa Oficial, tida por interposta, providos. (TRF 1ª R.; AC 

0020029-18.2005.4.01.3400; Primeira Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. 

Emmanuel Mascena de Medeiros; DJF1 14/04/2016). Destarte, ante a 

flagrante ilegitimidade dos impetrados, o feito deve ser extinto. Dispõe o 

art. 10 da Lei 12.016/2009, in verbis: 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. (grifei e negritei) Peço vênia para 

transcreve o entendimento de nosso Egrégio Tribunal de Justiça, v.g.: 

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA –INDEFERIMENTO 

DA INICIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA – 

EMENDA DA INICIAL – CORREÇÃO DA AUTORIDADE COATORA – 

IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO DEVE SER 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. O entendimento consolidado pelo 

Superior Tribunal de Justiça é de que a impetração do mandado de 

segurança deve ser dirigida contra aquela autoridade que detenha 

poderes e meios para efetuar o desfazimento do ato. Não é cabível 

oportunizar emenda da inicial, em mandado de segurança, para alteração 

do polo passivo por indicação errônea da autoridade. (AgR 39339/2014, 

DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2014, 

Publicado no DJE 15/08/2014). Portanto, o feito carece dos requisitos de 

procedibilidade, cuja carência da ação enseja a extinção de plano do 

processo, ante a ilegitimidade passiva dos impetrados. Ex Positis, com 

escoro no art. 10 da Lei 12.016/2009 c/c art. 330, II, do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a inicial do presente Mandado de Segurança, 

ante a falta de legitimidade passiva dos impetrados e, por conseguinte; 

JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Sem custas e honorários, face a 

isenção desta ação mandamental. Publique-se. Intime-se. Precluso este 

decisum, certifique-se e proceda-se com às baixas e anotações de praxe, 

arquivando-se o feito. Às providências. 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: 1012598-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAISSA FERNANDES SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (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, Raissa Fernandes Silva impetrou 

Mandado de Segurança com Pedido Liminar contra suposto ato arbitrário e 

ilegal praticado pelo Presidente 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 2018, sem a exigência do recolhimento das multas de trânsito impostas, 

além da anulação das multas. Alega que é proprietária da veículo 

marca/modelo TOYOTA/COROLLA, ano/modelo 2004/2004, placas JZS - 

0122, 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. 

Refere também, que está impossibilitada de obter o licenciamento, vez que 

a autoridade coatora esta vinculando o ato de tal procedimento 

administrativo com os pagamentos das multas existentes. Todavia, 

assevera que em nenhum momento recebeu qualquer notificação dos 

autos de infrações de trânsito aplicada pela autoridade coatora. Assim, 

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. No mérito 

a declaração de insubsistências daquelas. Liminar deferida (id.13243754). 

No id.13508569 o DETRAN apresentou as informações. Manifestação do 

Ministério Público (id.21005242). Vieram-me conclusos. É o relatório. 
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Fundamento e Decido. Da ilegitimidade passiva. 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 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 excelso 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 
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Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna. 

Ademais, analisando o extrato juntado no id.13508582, 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 pela 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 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 

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). Noutro giro, quanto 

ao pleito de declaração de nulidade das infrações, sem maiores 

sobressaltos, tenho que não merece prosperar, porquanto a pretensão 

deve ser objeto de ação cognitiva, já que demanda dilação probatória. É 

este o entendimento no egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO 

DE VEÍCULO – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA DE 

TRÂNSITO – ILEGALIDADE – NULIDADE DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – 

DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 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. Todavia, na via mandamental, a matéria submetida ao crivo do Poder 

Judiciário, no que se refere ao arquivamento da multa reclama a 

apresentação de prova robusta e pré-constituída do direito perseguido, 

sendo certo que meras alegações não são capazes de contornar essa 

exigência, sendo também impossível, nesse feito, levar a termo dilação 

probatória. (N.U 0500062-10.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2019, Publicado no 

DJE 21/02/2019). Destaquei. 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. Por todo o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma 

do art. 487, I, do CPC, pelo que DENEGO A ORDEM; por conseguinte, 

REVOGO a liminar outrora deferida. 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Autos: 1012395-42.2016.8.11.0041. 

Impetrante: Consórcio CL Cuiabá. Impetrados: Secretário Adjunto de 

Indústria e Comércio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento 

Econômico. Vistos, Consórcio CL Cuiabá impetrou mandado de segurança 

contra ato praticado pelo Secretário Adjunto de Indústria e Comércio da 

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico sustentando, em 

apertada síntese, que: “(...) a Lei Estadual nº 8.059/2003 criou o Fundo 

Partilhado de Investimentos Sociais-FUPIS, e nos termos desta, a 

construtora poderá se declarar como contribuinte e efetuar compras fora 

do Estado com tal status (...) que a impetrante cumpriu com todos os 

requisitos necessários à inclusão ao programa estadual de benefício 

fiscal, tanto é verdade que o próprio ofício não informa, em momento 

algum, que deixa de conceder a inclusão por falta de apresentação de 

documentos da impetrante ou falta de preenchimento dos requisitos para 

concessão..” (petição inicial – ID. 1622270) Ao final, pede a ordem 

mandamental para que a empresa enquadrada no FUPIS. Em 24.8.2016 foi 

deferido o pedido liminar, determinando o enquadramento da impetrante no 

FUPIS (Id. 1847503). A Autoridade coatora apresentou informações no Id. 

1944872 alegando a ausência de comprovação dos requisitos exigidos 

pela Lei n. 7.958/2003, bem como argumenta que a Lei n. 8.059/2003 é 

inconstitucional. O Estado de Mato Grosso apresentou contestação no Id. 

1986741, aduzindo que o presente mandamus deve ser denegado em 

razão da inconstitucionalidade da Lei n. 8.059/2003, bem como que a 

impetrante não comprovou os requisitos exigidos para o deferimento de 

seu enquadramento no FUPIS. O Estado de Mato Grosso interpôs Agravo 

de instrumento o qual foi julgado em 24.1.2019 no sentido de manter os 

efeitos da liminar concedida nos presentes autos, com fundamento na 

supressão de instância quanto a análise da constitucionalidade da Lei n. 

8.059/2003 (Id. 20407901). O Ministério Público apresentou parecer 

sustentando a desnecessidade de intervenção na lide (Id. 3011105). É o 

relatório. Decido. - Prova pré-constituída: Sustenta a impetrante, em 

síntese, que atua no ramo de construção civil e que teve o pedido de 

enquadramento ao FUPIS indeferido sem qualquer fundamentação. Por sua 

vez, o Estado de Mato Grosso explicitou em sua defesa que o pedido de 

enquadramento apresentado não cumpriu as exigências legais, bem como 

que a lei que ampara a concessão do benefício fiscal almejado padece de 

inconstitucionalidade. No presente caso, e antes de qualquer discussão 

quanto ao mérito, verifico que o cerne da discussão colocada é verificar 

se a impetrante preenche ou não os requisitos de enquadramento 

previstos na Lei n. 7.958/2003, in verbis: “Art. 6º O contribuinte, pessoa 

física ou jurídica, interessado na obtenção dos incentivos fiscais 

decorrentes dos módulos citados no parágrafo único do art. 1°, deverá 

atender às seguintes condições: (Repristinado pela Lei 8.607/06) I - estar 

estabelecido ou estabelecendo-se em território mato-grossense; II - 

comprovar sua regularidade junto à Fazenda Pública Estadual; III - 

comprovar sua regularidade junto aos órgãos de fiscalização e controle 

ambiental;”(destacamos) Da análise dos autos, especialmente quanto aos 

documentos trazidos pela autoridade coatora do Id. 1944873, consta cópia 

integral do Processo Administrativo n. 221530/2016 deflagrado pela 

impetrante solicitando o enquadramento no regime fiscal almejado, sem, 

contudo, comprovar os requisitos acima previstos. Isso porque, a 

impetrante no referido pedido de enquadramento apenas apresentou uma 

mera petição, trazendo um único documento, qual seja, seu ato 

constitutivo, deixando de demonstrar sua regularidade com a Fazenda 

Estadual, bem como com os órgãos de fiscalização e controle ambiental. 

Isso fica evidente que o impetrado explicitou de forma clara as razões do 

indeferimento do pedido de enquadramento, consoante o seguinte trecho 

da decisão: “(...) pela não demonstração do preenchimento das exigências 

da Lei n. 7.958/2003, pelo decurso de prazo, pelo parecer n. 

66/SUBFISCAL/2015 e pela Emenda Constitucional n. 87/2015, informamos 

a impossibilidade de concessão do benefício quanto ao pedido de 

enquadramento (...)”. Do exposto e apesar dos documentos anexados 

com a inicial entendo pertinente, com o fim de resguardar o interesse 

posto em discussão, a necessidade de produção probatória, pois não 

demonstrado o suposto direito líquido e certo. Essa avaliação, entretanto, 

demanda instrução probatória, o que afasta a utilização do mandado de 

segurança. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTRUÇÃO 

DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE CÓPIA INTEGRAL DO EDITAL E DA LISTA 

COMPLETA DE CLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA 
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PRÉ-CONSTITUÍDA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência deste Superior 

Tribunal de Justiça, não havendo prova pré-constituída de liquidez e 

certeza do direito alegado na inicial do mandamus, impõe-se a denegação 

da segurança, uma vez inadmissível instrução probatória nesta sede. 2. 

Agravo regimental improvido. (AgInt no RMS 25411/RJ Agravo Interno no 

Recurso em Mandado de Segurança 2007/0247055-9 – Ministro Nefi 

Cordeiro – Sexta Turma – j. 7.2.2017) - Dispositivo: Ex Positis, denego a 

segurança, julgando improcedente o pedido formulado na ação e 

declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por consequência, revogo a liminar 

exarada no Id. 1847503. Processo isento de custas e honorários, ex vi 

dos enunciados de Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do 

Superior Tribunal de Justiça. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as anotações de estilo. P. I. C. Às providências. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Autos:1008603-80.2016.8.11.0041. 

Impetrante: Indústria Brasileira de Cereais ltda. Impetrados: Gerente de 

Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico da Superintendência de 

Informações da Receita da SEFAZ/MT e Estado de Mato Grosso. Vistos, 

Indústria Brasileira de Cereais Ltda. impetrou mandado de segurança 

contra ato praticado pelo Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário 

Eletrônico da Superintendência de Informações da Receita da SEFAZ/MT 

sustentando, em apertada síntese, que: “(...) o Governo do Estado de Mato 

Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, 

Minas e Energia – SICME, visando fomentar a atividade da impetrante, 

aprovou o seu enquadramento junto ao Programa de Desenvolvimento 

Industrial e Comercial – PRODEIC em 28/08/2012 (...) sem que fosse 

instaurado o devido processo legal, não oportunizando a impetrante o 

direito ao contraditório e a ampla defesa, foi em 06/04/2016 inserido em 

seu cadastro junto a SEFAZ/MT Medida Administrativa Cautelar que 

suspendeu seu enquadramento no Programa de Desenvolvimento 

Industrial e Comercial – PRODEIC e no Regime de Apuração Mensal do 

ICMS/MT, o que se demonstra através do extrato de seu cadastro junto a 

SEFAZ/MT (...)” (petição inicial – ID. 1444817) Ao final, pede a ordem 

mandamental para que a medida administrativa cautelar seja suspensa e 

ao final seja a empresa reenquadrada no Programa de Desenvolvimento 

Industrial e Comercial – PRODEIC. Em 06.07.2016 foi deferido o pedido 

liminar, determinando a suspensão da medida administrativa cautelar e 

restaurando os benefícios fiscais decorrentes do PRODEIC em favor da 

impetrante (ID. 1517529). O Estado de Mato Grosso prestou informações e 

sustenta que a impetrante foi devidamente intimada a prestar os 

esclarecimentos necessários quanto as irregularidades encontradas pelo 

fisco, no entanto, em razão de sua inércia, foi imposta a Medida Cautelar 

Administrativa ora combatida e após o devido processo legal, o 

cancelamento do enquadramento da empresa no PRODEIC (ID. 1596058). 

O Ministério Público apresentou parecer sustentando a desnecessidade 

de intervenção na lide (ID. 2042424). O Tribunal de Justiça revogou a 

liminar em sede de Agravo de Instrumento (ID 27950254). É o relatório. 

Decido. - Mérito: Sustenta a impetrante, em síntese, que em 06.04.2016 foi 

notificada pela SEFAZ acerca da imposição de medida administrativa 

cautelar, a qual suspendia os benefícios fiscais decorrentes do Programa 

de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC. Também sustenta 

que tal penalidade lhe foi imposta sem que houvesse o devido processo 

legal. Por sua vez, o Estado de Mato Grosso explicitou em suas 

informações que a impetrante foi devidamente intimada a prestar 

esclarecimentos sobre as seguintes irregularidades encontradas em sua 

escrituração fiscal: “a) no período de junho de 2013 a janeiro de 2016 

verificou-se incompatibilidade entre o volume de operações realizas, o 

montante de débitos de ICMS acumulados e o valor da arrecadação 

efetivado pelo contribuinte; b) Nesse período foram emitidas 11.642 notas 

fiscais eletrônicas de operações de saída no valor total dos produtos de 

R$ 214.400.634,56, com destaque de ICMS no montante de R$ 

19.491.036,19, tendo arrecadado a título de ICMS apenas o montante de 

R$ 1.378.940,34. c) O contribuinte apresentou a Escrituração Fiscal Digital 

somente até outubro de 2015, deixando de declarar suas operações por 3 

meses seguidos, entre novembro de 2015 e janeiro de 2016, omitindo a 

escrituração de 5.703 notas fiscais eletrônicas no valor total de produtos 

de R$ 128.747.186,10, com destaque de ICMS no montante de R$ 

10.521.269,45”. (ID. 1596058) Sustenta, ainda, que o cancelamento do 

benefício fiscal apenas ocorreu após o devido processo legal, o qual a 

impetrante foi devidamente notificada, porém, quedou-se inerte, trazendo 

aos autos, documentos comprobatórios de tais argumentos (ID 1596142). 

O artigo 17-I da Lei Estadual n. 7.098/98 dispõe: “Art. 17-I A inobservância 

da legislação tributária acarretará ao contribuinte a aplicação de medida 

administrativa cautelar, na forma prevista em regulamento, para fins de 

apuração e recolhimento do imposto decorrente das respectivas 

operações ou prestações de serviço. (Acrescentado o Art. 17-I pela Lei 

9.425/10)” A medida administrativa cautelar delineada por esse dispositivo 

é regulamentada pelo artigo 915 e seguintes do RICMS, conforme se vê: 

“Art. 915 Quando o contribuinte, reiteradamente, deixar de cumprir suas 

obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime 

que assegure o cumprimento desses deveres. (cf. artigos 17-H e 17-I da 

Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010) § 1° O regime 

previsto neste artigo constará da forma que, a critério da autoridade 

tributária titular da respectiva atribuição regimentar, for necessária para 

garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança 

jurídica do tributo.” No presente caso, verifico que a medida administrativa 

cautelar consistia na suspensão dos benefícios fiscais da impetrante em 

razão de seu enquadramento no PRODEIC. Tem-se, ainda, que após o 

devido processo legal, o enquadramento da empresa foi cancelado, em 

razão do descumprimento dos requisitos mínimos de manutenção no 

programa ora mencionado. Em que pese a alegação de ilegalidade do ato 

administrativo com fundamento na ausência do devido contraditório, restou 

amplamente demonstrado pelo Estado de Mato Grosso que a impetrante foi 

intimada previamente a apresentar defesa na seara administrativa; 

contudo, deixou transcorrer o prazo e por tal razão, foi notificada sobre o 

cancelamento. Logo, entendo que o cancelamento do enquadramento da 

impetrante ocorreu nos limites da lei, posto que oportunizado ao 

contribuinte a apresentação de defesa antes da imposição da penalidade. 

Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL – 

NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

LEGAIS PARA O ENQUADRAMENTO NO PRODEIC – ABERTURA DE 

PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO NO 

CURSO DO PRAZO DE DEFESA – PRODUTOS PRIMÁRIO – ALCANCE DO 

TERMO DE ACORDO AOS PRODUTOS BENEFICIADOS – NÃO 

CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM O 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO 

REFORMADA. I - A ausência dos requisitos previstos no artigo 7º da Lei 

do Mandado de Segurança impõe o indeferimento do pedido liminar. II - A 

Notificação encaminhada ao Agravado apenas informa a ausência de 

preenchimento dos requisitos legais para o enquadramento ao PRODEIC, 

fixando prazo para manifestação, eis que não se apresenta como 

indústria de transformação. III – A abertura de prazo para manifestação do 

contribuinte demonstra a existência de processo administrativo prévio, 

afastando-se a alegação de cerceamento de defesa. IV - Recurso 

provido. (N.U 1002579-62.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2019, Publicado no 

DJE 17/05/2019) (destacamos) - Dispositivo: Diante do exposto, denego a 

segurança, julgando improcedente o pedido formulado na ação e 

declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil e, como consequência, ratifico o r. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 105 de 688



decisum ad quem que revogou a liminar em sede de Agravo de 

Instrumento (ID 27950254). Processo isento de custas e honorários, ex vi 

dos enunciados de Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do 

Superior Tribunal de Justiça. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as anotações de estilo. P. I. C. Às providências. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito
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Segmentos (IMPETRADO)

Outros Interessados:
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ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Autos: 101021905-79.2016.8.11.0041. 

Impetrante: Global Ar Comércio de Refrigeração Ltda. Impetrados: Gerente 

de Fiscalização de Transporte, Atacado e Outros Segmentos da 

SEFAZ/MT e Estado de Mato Grosso. Vistos, Global Ar Comércio de 

Refrigeração Ltda. impetrou mandado de segurança contra ato praticado 

pelo Gerente de Fiscalização de Transporte, Atacado e Outros Segmentos 

da SEFAZ/MT sustentando, em apertada síntese, que: “(...) em 08 de julho 

de 2011, foi deferido em seu favor o credenciamento no Programa de 

Desenvolvimento Comercial Industrial e Comercial – PRODEIC, nos exatos 

termos da Lei Complementar 87/96, Lei Estadual 7.098/98 regulamento do 

ICMS. (...) foi surpreendida por um Termo de Intimação n. 

11406000002016318, Doc.04, o qual gerou o processo n. 5040905/2016, 

Doc. 05 e pelo NAI n. 11406000001201611, Doc. 06, o qual gerou o 

processo n. 5093595/2016, Doc. 07, os quais foram oportunamente 

impugnados conforme documentos anexos (...) sem qualquer fundamento 

plausível, a Impetrante foi surpreendida com a suspensão do benefício 

(PRODEIC), conforme despacho exarado pelo Impetrado, Doc. 12.” 

(petição inicial – ID. 4302624) Em 07.12.2016 foi deferido o pedido liminar, 

determinando o restabelecimento dos benefícios fiscais decorrentes do 

PRODEIC (ID. 434691). O Estado de Mato Grosso prestou informações e 

sustenta preliminarmente a ilegitimidade passiva da autoridade coatora, ao 

argumento de que o ato impugnado foi praticado pelo Conselho Estadual 

de Desenvolvimento Empresarial do Estado – CEDEM, órgão responsável 

pela análise de incentivos fiscais no estado; e carência da ação, ao 

argumento de ausência de prova pré-constituída do alegado. No mérito, 

informa que a impetrante foi indevidamente incluída no PRODEIC, uma vez 

que após a pactuação do referido acordo, o CEDEM ao apreciar o pedido 

de incentivo fiscal, verificou que a atividade econômica desempenhada 

pela impetrante não integrava o rol previsto à época na Lei n. 7.958/2003. 

Argumenta, que o processo de descredenciamento ocorreu dentro da 

legalidade e requer a denegação da ordem mandamental (ID. 4548346). O 

Estado de Mato Grosso interpôs Agravo de instrumento (ID.4652503). O 

Ministério Público apresentou parecer sustentando a desnecessidade de 

intervenção na lide (ID. 5543349). O preclaro Relator do Agravo de 

instrumento n. 1000333-59.2017.8.11.0000 suspendeu os efeitos da 

liminar concedida (ID. 6795007). O Tribunal de Justiça julgou o mérito do 

Agravo de Instrumento n. 1000333-59.2017.8.11.0000 em 06.11.2019, 

revogando em definitivo a liminar que determinava o reenquadramento da 

impetrante ao PRODEIC (ID 2656898). É o relatório. Decido. -Das 

Preliminares: No que tange à ilegitimidade passiva alegada, verifico que a 

impetrante se insurge quanto aos efeitos reflexos da revogação de seu 

enquadramento ao PRODEIC, ou seja, o ato ilegal indicado pela impetrante 

foi o recebimento do Termo de Intimação n. 11406000002016318 e do NAI 

n. 11406000001201611, ambos emanados pela SEFAZ/MT, por 

consequência da decisão de revogação do enquadramento exarada pelo 

CEDEM. Logo, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. Quanto à 

necessidade de dilação probatória, verifico que os autos foram instruídos 

com os documentos necessários à análise do pedido, razão pela qual tal 

pleito não merece acolhimento. - Mérito: Sustenta a impetrante, em síntese, 

que foi notificada pela SEFAZ acerca do Termo de Intimação n. 

11406000002016318 e o NAI n. 11406000001201611 em razão do 

cancelamento indevido dos benefícios fiscais decorrentes do Programa de 

Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC, que ocorreu sem 

qualquer fundamento. Por sua vez, o Estado de Mato Grosso explicitou em 

suas informações que a impetrante foi indevidamente inserida no PRODEIC 

e que após as devidas verificações pelo órgão fiscalizador competente, 

teve seu benefício fiscal revogado. Nesse sentido, a redação da Lei n. 

7.958/03 vigente à época dispunha que: Art. 8º O módulo Programa de 

Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso - PRODEIC terá por 

finalidade precípua alavancar o desenvolvimento das atividades 

econômicas definidas como prioritárias e relevantes, destinadas à 

produção de bens e serviços no Estado, considerando os aspectos 

sociais e ambientais, no intuito de melhorar o Índice de Desenvolvimento 

Humano e o bem-estar social da população. § 1º Consideram-se 

prioritários ao desenvolvimento de Mato Grosso, os agrupamentos 

industriais estruturados em cadeias produtivas formados por empresas 

localizadas em Mato Grosso, cujas atividades também sejam realizadas no 

mencionado Estado. I - Para efeito deste artigo, serão classificados como 

prioritários os agrupamentos industriais das seguintes cadeias produtivas: 

a - agroindústria; b - metalmecânica e de material de transporte; c - 

eletroeletrônica; d - farmoquímica; e - bebidas; f - minerais não-metálicos.” 

No mesmo sentido, a Resolução n. 020/2015 do CEDEM informa que: 

“RESOLUÇÃO N.º 020/2015 O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE 

DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL - CEDEM, criado pela Lei 

Complementar n.º 132, de 22 de julho de 2003, no uso das atribuições que 

lhe confere o Artigo 8º do Regimento Interno aprovado pelo Decreto n.º 

1.410, de 23 de setembro de 2003, com base nas deliberações de seus 

membros na 48ª Reunião Ordinária, realizada no dia 11 de junho de 2015, 

RESOLVE: Art. 1º - Vedar a concessão de Incentivos Fiscais no Programa 

de Desenvolvimento Industrial e Comercial - PRODEIC, para as empresas 

do Setor de Comércio, por ausência de amparo legal, conforme o Parecer 

nº 22/SGF/2015 da Procuradoria Geral do Estado-PGE/MT.” (destacamos) 

A teor das mencionadas disposições foi exarado o seguinte despacho 

pela Gerência de Fiscalização de Transporte, Atacado e Outros 

Seguimentos nos autos do E-Process n. 5022033/2016: “(...)e) Concluímos 

que, o contribuinte infringiu o item I da cláusula segunda do Termo de 

Acordo com operações incentivadas pelo PRODEIC. Houve divergências 

na aplicação do benefício fiscal concedido, visto que a empresa tem 

característica de Comércio Varejista, não evidenciando portanto a 

distribuição para outras unidades. Ficando o sujeito passivo às 

penalidades do art. 45 da Lei 7.098/98, inciso I, alíneas a, a-1 - e do 

RICMS, capítulo V, art. 924, inciso I, alíneas a, b. (...)” (ID. 4303695) Em que 

pese a alegação de ilegalidade do ato administrativo com fundamento na 

ausência de fundamentação, restou amplamente demonstrado pelo Estado 

de Mato Grosso que a impetrante exercia atividade econômica 

incompatível com o benefício fiscal pleiteado, e por tal razão houve a 

revogação do ato administrativo de sua concessão. Logo, entendo que o 

cancelamento do enquadramento da impetrante ocorreu nos limites da lei, 

posto que oportunizado ao contribuinte a apresentação de defesa antes 

da imposição da penalidade. Essa foi, inclusive, a conclusão do insigne 

relator ao analisar o mérito do Agravo de Instrumento n. 

1000333-59.2017.8.11.0000 interposto contra a decisão liminar deferida 

no presente caso, consoante o trecho que tomo a liberdade de citar: “(...) 

Com efeito, o segmento de comércio e serviços, o qual pertence a 

agravada, não foi incluído no rol das atividades econômicas prioritárias a 

autorizar o deferimento ou a manutenção do benefício fiscal. Ademais, o 

não atendimento da finalidade prevista no artigo 8º da Lei do Estado de 

Mato Grosso nº 7.958, de 25 de setembro de 2003, em vigor à época, 

autoriza a revogação do benefício fiscal, uma vez que se trata de 

condição indispensável a sua manutenção. (...)” (TJMT – 2ª Câmara de 

Direito Público e Coletivo. AI n. 1000333-59.2017.8.11.0000. Rel. Márcio 

Aparecido Guedes. Dj. 07.11.2019) Diante de todos esses elementos, não 

vislumbro a existência de qualquer ato ilegal praticado pela autoridade 

coatora, posto que a revogação do benefício fiscal decorreu de ato 

administrativo perfeito, bem como, foi oportunizado o direito de defesa 

administrativa à empresa. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO MANDAMENTAL – NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO 

DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O ENQUADRAMENTO NO PRODEIC – 

ABERTURA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO 
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LAVRADO NO CURSO DO PRAZO DE DEFESA – PRODUTOS PRIMÁRIO – 

ALCANCE DO TERMO DE ACORDO AOS PRODUTOS BENEFICIADOS – 

NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM O 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO 

REFORMADA. I - A ausência dos requisitos previstos no artigo 7º da Lei 

do Mandado de Segurança impõe o indeferimento do pedido liminar. II - A 

Notificação encaminhada ao Agravado apenas informa a ausência de 

preenchimento dos requisitos legais para o enquadramento ao PRODEIC, 

fixando prazo para manifestação, eis que não se apresenta como 

indústria de transformação. III – A abertura de prazo para manifestação do 

contribuinte demonstra a existência de processo administrativo prévio, 

afastando-se a alegação de cerceamento de defesa. IV - Recurso 

provido. (N.U 1002579-62.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2019, Publicado no 

DJE 17/05/2019) (destacamos) - Dispositivo: Ex Positis, denego a 

segurança, julgando improcedente o pedido formulado na ação e 

declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil e, como consequência, ratifico o 

venerando Acórdão exarado no AI n. 1000333-59.2017.8.11.0000, o qual 

revogou a liminar deferida no ID. 434691. Processo isento de custas e 

honorários, ex vi dos enunciados de Súmula 512 do Supremo Tribunal 

Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as anotações de estilo. P. I. C. Às providências. 

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: 1021905-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT11652-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente da Gerência de Fiscalização de transporte, Atacado e Outros 

Segmentos (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):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Autos: 101021905-79.2016.8.11.0041. 

Impetrante: Global Ar Comércio de Refrigeração Ltda. Impetrados: Gerente 

de Fiscalização de Transporte, Atacado e Outros Segmentos da 

SEFAZ/MT e Estado de Mato Grosso. Vistos, Global Ar Comércio de 

Refrigeração Ltda. impetrou mandado de segurança contra ato praticado 

pelo Gerente de Fiscalização de Transporte, Atacado e Outros Segmentos 

da SEFAZ/MT sustentando, em apertada síntese, que: “(...) em 08 de julho 

de 2011, foi deferido em seu favor o credenciamento no Programa de 

Desenvolvimento Comercial Industrial e Comercial – PRODEIC, nos exatos 

termos da Lei Complementar 87/96, Lei Estadual 7.098/98 regulamento do 

ICMS. (...) foi surpreendida por um Termo de Intimação n. 

11406000002016318, Doc.04, o qual gerou o processo n. 5040905/2016, 

Doc. 05 e pelo NAI n. 11406000001201611, Doc. 06, o qual gerou o 

processo n. 5093595/2016, Doc. 07, os quais foram oportunamente 

impugnados conforme documentos anexos (...) sem qualquer fundamento 

plausível, a Impetrante foi surpreendida com a suspensão do benefício 

(PRODEIC), conforme despacho exarado pelo Impetrado, Doc. 12.” 

(petição inicial – ID. 4302624) Em 07.12.2016 foi deferido o pedido liminar, 

determinando o restabelecimento dos benefícios fiscais decorrentes do 

PRODEIC (ID. 434691). O Estado de Mato Grosso prestou informações e 

sustenta preliminarmente a ilegitimidade passiva da autoridade coatora, ao 

argumento de que o ato impugnado foi praticado pelo Conselho Estadual 

de Desenvolvimento Empresarial do Estado – CEDEM, órgão responsável 

pela análise de incentivos fiscais no estado; e carência da ação, ao 

argumento de ausência de prova pré-constituída do alegado. No mérito, 

informa que a impetrante foi indevidamente incluída no PRODEIC, uma vez 

que após a pactuação do referido acordo, o CEDEM ao apreciar o pedido 

de incentivo fiscal, verificou que a atividade econômica desempenhada 

pela impetrante não integrava o rol previsto à época na Lei n. 7.958/2003. 

Argumenta, que o processo de descredenciamento ocorreu dentro da 

legalidade e requer a denegação da ordem mandamental (ID. 4548346). O 

Estado de Mato Grosso interpôs Agravo de instrumento (ID.4652503). O 

Ministério Público apresentou parecer sustentando a desnecessidade de 

intervenção na lide (ID. 5543349). O preclaro Relator do Agravo de 

instrumento n. 1000333-59.2017.8.11.0000 suspendeu os efeitos da 

liminar concedida (ID. 6795007). O Tribunal de Justiça julgou o mérito do 

Agravo de Instrumento n. 1000333-59.2017.8.11.0000 em 06.11.2019, 

revogando em definitivo a liminar que determinava o reenquadramento da 

impetrante ao PRODEIC (ID 2656898). É o relatório. Decido. -Das 

Preliminares: No que tange à ilegitimidade passiva alegada, verifico que a 

impetrante se insurge quanto aos efeitos reflexos da revogação de seu 

enquadramento ao PRODEIC, ou seja, o ato ilegal indicado pela impetrante 

foi o recebimento do Termo de Intimação n. 11406000002016318 e do NAI 

n. 11406000001201611, ambos emanados pela SEFAZ/MT, por 

consequência da decisão de revogação do enquadramento exarada pelo 

CEDEM. Logo, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. Quanto à 

necessidade de dilação probatória, verifico que os autos foram instruídos 

com os documentos necessários à análise do pedido, razão pela qual tal 

pleito não merece acolhimento. - Mérito: Sustenta a impetrante, em síntese, 

que foi notificada pela SEFAZ acerca do Termo de Intimação n. 

11406000002016318 e o NAI n. 11406000001201611 em razão do 

cancelamento indevido dos benefícios fiscais decorrentes do Programa de 

Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC, que ocorreu sem 

qualquer fundamento. Por sua vez, o Estado de Mato Grosso explicitou em 

suas informações que a impetrante foi indevidamente inserida no PRODEIC 

e que após as devidas verificações pelo órgão fiscalizador competente, 

teve seu benefício fiscal revogado. Nesse sentido, a redação da Lei n. 

7.958/03 vigente à época dispunha que: Art. 8º O módulo Programa de 

Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso - PRODEIC terá por 

finalidade precípua alavancar o desenvolvimento das atividades 

econômicas definidas como prioritárias e relevantes, destinadas à 

produção de bens e serviços no Estado, considerando os aspectos 

sociais e ambientais, no intuito de melhorar o Índice de Desenvolvimento 

Humano e o bem-estar social da população. § 1º Consideram-se 

prioritários ao desenvolvimento de Mato Grosso, os agrupamentos 

industriais estruturados em cadeias produtivas formados por empresas 

localizadas em Mato Grosso, cujas atividades também sejam realizadas no 

mencionado Estado. I - Para efeito deste artigo, serão classificados como 

prioritários os agrupamentos industriais das seguintes cadeias produtivas: 

a - agroindústria; b - metalmecânica e de material de transporte; c - 

eletroeletrônica; d - farmoquímica; e - bebidas; f - minerais não-metálicos.” 

No mesmo sentido, a Resolução n. 020/2015 do CEDEM informa que: 

“RESOLUÇÃO N.º 020/2015 O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE 

DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL - CEDEM, criado pela Lei 

Complementar n.º 132, de 22 de julho de 2003, no uso das atribuições que 

lhe confere o Artigo 8º do Regimento Interno aprovado pelo Decreto n.º 

1.410, de 23 de setembro de 2003, com base nas deliberações de seus 

membros na 48ª Reunião Ordinária, realizada no dia 11 de junho de 2015, 

RESOLVE: Art. 1º - Vedar a concessão de Incentivos Fiscais no Programa 

de Desenvolvimento Industrial e Comercial - PRODEIC, para as empresas 

do Setor de Comércio, por ausência de amparo legal, conforme o Parecer 

nº 22/SGF/2015 da Procuradoria Geral do Estado-PGE/MT.” (destacamos) 

A teor das mencionadas disposições foi exarado o seguinte despacho 

pela Gerência de Fiscalização de Transporte, Atacado e Outros 

Seguimentos nos autos do E-Process n. 5022033/2016: “(...)e) Concluímos 

que, o contribuinte infringiu o item I da cláusula segunda do Termo de 

Acordo com operações incentivadas pelo PRODEIC. Houve divergências 

na aplicação do benefício fiscal concedido, visto que a empresa tem 

característica de Comércio Varejista, não evidenciando portanto a 

distribuição para outras unidades. Ficando o sujeito passivo às 

penalidades do art. 45 da Lei 7.098/98, inciso I, alíneas a, a-1 - e do 

RICMS, capítulo V, art. 924, inciso I, alíneas a, b. (...)” (ID. 4303695) Em que 

pese a alegação de ilegalidade do ato administrativo com fundamento na 

ausência de fundamentação, restou amplamente demonstrado pelo Estado 

de Mato Grosso que a impetrante exercia atividade econômica 

incompatível com o benefício fiscal pleiteado, e por tal razão houve a 

revogação do ato administrativo de sua concessão. Logo, entendo que o 

cancelamento do enquadramento da impetrante ocorreu nos limites da lei, 

posto que oportunizado ao contribuinte a apresentação de defesa antes 

da imposição da penalidade. Essa foi, inclusive, a conclusão do insigne 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 107 de 688



relator ao analisar o mérito do Agravo de Instrumento n. 

1000333-59.2017.8.11.0000 interposto contra a decisão liminar deferida 

no presente caso, consoante o trecho que tomo a liberdade de citar: “(...) 

Com efeito, o segmento de comércio e serviços, o qual pertence a 

agravada, não foi incluído no rol das atividades econômicas prioritárias a 

autorizar o deferimento ou a manutenção do benefício fiscal. Ademais, o 

não atendimento da finalidade prevista no artigo 8º da Lei do Estado de 

Mato Grosso nº 7.958, de 25 de setembro de 2003, em vigor à época, 

autoriza a revogação do benefício fiscal, uma vez que se trata de 

condição indispensável a sua manutenção. (...)” (TJMT – 2ª Câmara de 

Direito Público e Coletivo. AI n. 1000333-59.2017.8.11.0000. Rel. Márcio 

Aparecido Guedes. Dj. 07.11.2019) Diante de todos esses elementos, não 

vislumbro a existência de qualquer ato ilegal praticado pela autoridade 

coatora, posto que a revogação do benefício fiscal decorreu de ato 

administrativo perfeito, bem como, foi oportunizado o direito de defesa 

administrativa à empresa. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO MANDAMENTAL – NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO 

DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O ENQUADRAMENTO NO PRODEIC – 

ABERTURA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO 

LAVRADO NO CURSO DO PRAZO DE DEFESA – PRODUTOS PRIMÁRIO – 

ALCANCE DO TERMO DE ACORDO AOS PRODUTOS BENEFICIADOS – 

NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM O 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO 

REFORMADA. I - A ausência dos requisitos previstos no artigo 7º da Lei 

do Mandado de Segurança impõe o indeferimento do pedido liminar. II - A 

Notificação encaminhada ao Agravado apenas informa a ausência de 

preenchimento dos requisitos legais para o enquadramento ao PRODEIC, 

fixando prazo para manifestação, eis que não se apresenta como 

indústria de transformação. III – A abertura de prazo para manifestação do 

contribuinte demonstra a existência de processo administrativo prévio, 

afastando-se a alegação de cerceamento de defesa. IV - Recurso 

provido. (N.U 1002579-62.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2019, Publicado no 

DJE 17/05/2019) (destacamos) - Dispositivo: Ex Positis, denego a 

segurança, julgando improcedente o pedido formulado na ação e 

declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil e, como consequência, ratifico o 

venerando Acórdão exarado no AI n. 1000333-59.2017.8.11.0000, o qual 

revogou a liminar deferida no ID. 434691. Processo isento de custas e 

honorários, ex vi dos enunciados de Súmula 512 do Supremo Tribunal 

Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as anotações de estilo. P. I. C. Às providências. 

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: 1017907-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON CAETANO DE MIRANDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLE RANE MIRANDA JULIO OAB - MT21175-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos, Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado por WILSON CAETANO DE MIRANDA, em face do 

suposto ato coator praticado pelo DIRETOR PRESIDENTE DO MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, consoante os termos explicitados na 

exordial. É o que merecia relato. Fundamento e decido. A inicial não 

preenche os requisitos legais dos artigos 319 e ss do CPC, razão pela 

qual o presente feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, pelos 

argumentos em que passo a expor. Extrai-se do dispositivo constitucional 

que o mandado de segurança 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 por parte de autoridade, seja de que categoria for e 

qualquer que seja sua função. É o que se denota do art. 5º, LXIX, da 

CF/88 c/c o art. 1.º, da Lei n.º 12.016/09, respectivamente: Art. 5º (...). 

(...); LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 

liquido 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; 

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 (...) Como qualquer outra ação, deve o mandado de segurança 

preencher os pressupostos processuais, havendo, no caso do writ, 

porém, uma condição específica, qual seja, o direito líquido e certo 

devidamente demonstrado. Pois bem. Em detida análise aos fatos, verifico 

flagrante ilegitimidade do DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, pois este não pode figurar no polo passivo do 

presente mandamus, eis que a legitimidade passiva desta via é da 

autoridade que pratica ato ilegal sob o manto do ente público. A impetrante 

não qualificou a autoridade coatora, ou seja, não qualificou a pessoa física 

investida como agente público que praticou o ato ilegal ou abusivo. 

Envereda-se por este talho: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. 

Autoridade coatora, para os efeitos do mandado de segurança, é o agente 

público que pratica o ato impugnado, aquele que tem o dever funcional de 

responder pelo seu fiel cumprimento e o que dispõe de competência para 

corrigir eventual ilegalidade. 2. Em se tratando de mandado de segurança, 

requisito óbvio da petição inicial está na indicação da autoridade coatora. 

A ausência desta implica inépcia da petição inicial, não competindo ao 

Poder Judiciário suprir, de ofício, a falta manifestada nos autos. 3. In casu, 

a impetrante não apontou a autoridade coatora, ensejando a inépcia da 

inicial e, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução de 

mérito, na forma dos artigos 267, inciso I, e 282 do Código de Processo 

Civil. 4. Sentença reformada. 5. Agravo retido prejudicado. 6. Apelo e 

Remessa Oficial, tida por interposta, providos. (TRF 1ª R.; AC 

0020029-18.2005.4.01.3400; Primeira Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. 

Emmanuel Mascena de Medeiros; DJF1 14/04/2016). Desta feita, ante a 

flagrante ilegitimidade do impetrado, o feito deve ser extinto. Dispõe o art. 

10 da Lei 12.016/2009, in verbis: 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. (grifei e negritei) Peço vênia para 

transcreve o entendimento de nosso Egrégio Tribunal de Justiça, v.g.: 

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA –INDEFERIMENTO 

DA INICIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA – 

EMENDA DA INICIAL – CORREÇÃO DA AUTORIDADE COATORA – 

IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO DEVE SER 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. O entendimento consolidado pelo 

Superior Tribunal de Justiça é de que a impetração do mandado de 

segurança deve ser dirigida contra aquela autoridade que detenha 

poderes e meios para efetuar o desfazimento do ato. Não é cabível 

oportunizar emenda da inicial, em mandado de segurança, para alteração 

do polo passivo por indicação errônea da autoridade. (AgR 39339/2014, 

DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2014, 

Publicado no DJE 15/08/2014). Portanto, o feito carece dos requisitos de 

procedibilidade, cuja carência da ação enseja a extinção de plano do 

processo, ante a ilegitimidade passiva do impetrado. Ex Positis, com 

escoro no art. 10 da Lei 12.016/2009 c/c art. 330, II, do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a inicial do presente Mandado de Segurança, 

ante a falta de legitimidade passiva do impetrado e, por conseguinte; 

JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Sem custas e honorários, face a 

isenção desta ação mandamental. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Precluso este decisum, certifique-se e proceda-se com às baixas e 

anotações de praxe, arquivando-se o feito. Às providências. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação
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Intimação 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)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. Intimem-se as partes para, 

querendo, especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo 

legal. Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1015230-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CARDOSO FILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR GARCIA DUPIM OAB - MT22354/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Créditos de Pessoal da Secretaria de Gestão do Estado de 

Mato Grosso (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

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: ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

exposta, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar à 

autoridade Impetrada que proceda com a expedição da Certidão de Crédito 

salarial, devidamente atualizada de acordo com os índices de atualização 

monetária e juros ao mês, na conformidade legal, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I do CPC/2015. 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. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003195-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVINO DE SOUZA BARBOSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE PROVIMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO 

DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

acima aduzida, confirmo os efeitos da liminar deferida, e no mérito, 

CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar que a autoridade coatora que 

se abstenha de efetuar os descontos à título de contribuição 

previdenciária, tomando como base a totalidade dos proventos do 

Impetrante, mas tão somente o que exceder ao dobro do teto do RGPS, 

nos termos do § 21 do Art. 40 da Constituição Federal de 1988 e via de 

consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do NCPC/2015. Isento de custas e honorários 

advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como 

na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Após, 

decorrido o prazo recursal, arquive-se com todas as baixas. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015913-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIC AMAZONIA S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CARMO DE ASSIS JUNIOR OAB - SP204541 (ADVOGADO(A))

THAYSE CRISTINA TAVARES OAB - SP273720 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procuradoria do Estado de Mato Grosso (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:ISTO POSTO, consoante fundamentação 

supra, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Cite-se o 

Requerido Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria Geral do 

Estado, para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante no 

art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas à Requerente para 

impugnar no prazo legal e, após, voltem-me conclusos para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013699-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SOARES SANTOS (AUTOR(A))

EVANDRA RODRIGUES DA CONCEICAO (AUTOR(A))

ESTER SANTANA DE FARIAS (AUTOR(A))

ELIZABETH MARTINEZ BOAS GENUINO (AUTOR(A))

ELIZABETH FERREIRA SAID DE ABREU (AUTOR(A))

GERUSA CHAVES (AUTOR(A))

FRANCISCA PEREIRA MARQUES (AUTOR(A))

FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

HELIHETT MENDONCA BATISTA RODRIGUES (AUTOR(A))

GICELY DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ/MT, (Gestor Municipal do 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS) (REU)

MUNICIPIO DE CUIABA (REU)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:ISTO POSTO, consoante fundamentação 

supra, INDEFIRO o provimento antecipatório. Por outro lado, defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita, por esterem presentes os requisitos legais, 

consoante se vê dos docs. juntados aos autos, especialmente holerites e 

fichas financeiras. Cite-se o Requerido para, querendo, apresentar a sua 

defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a 

defesa, vistas aos Requerentes para impugnar no prazo legal e, após, cls. 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000079-71.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA LEITE DA ROCHA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT3670-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, retifique o polo passivo 

da presente demanda, devendo indicar corretamente a autoridade 

praticante do ato tido por coator, ou seja, aquela que detém, na ordem 

hierárquica, poder de decisão e que seja competente para praticar os atos 

administrativos decisórios, qual seja o Presidente da Comissão de Posse 

da Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso e o Secretário 

Adjunto de Educação do Estado de Mato Grosso, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do 

CPC/2015, nos termos da decisão exarada nestes autos, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. DECISÃO: "ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Nesta 

oportunidade, em consonância ao princípio da celeridade processual, 

determino a intimação da parte Autora para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, retifique o polo passivo da presente demanda, devendo indicar 

corretamente a autoridade praticante do ato tido por coator, ou seja, 

aquela que detém, na ordem hierárquica, poder de decisão e que seja 

competente para praticar os atos administrativos decisórios, qual seja o 

Presidente da Comissão de Posse da Secretaria de Administração do 

Estado de Mato Grosso e o Secretário Adjunto de Educação do Estado de 

Mato Grosso, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único do CPC/2015. Após, notifique-se a autoridade coatora, 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na 

oportunidade, intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, 

para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da 

Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério 

Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do 

art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das informações, 

prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário." 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: 1014954-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOSINA ALBANO MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE DIAS DE JESUS OAB - MT13541/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 PROCESSO Nº: 1014954-69.2016.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação de Restabelecimento de Benefício 

Auxílio-Doença Acidentário c/c Aposentadoria por Invalidez proposta por 

DIOSINA ALBANO MACEDO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do provimento 

antecipatório para o fim de que seja determinado o restabelecimento do 

benefício de auxílio-doença acidentário (B: 91) – NB: 608.418.037-3 – 

cessado desde 30.01.2015. Deu à causa o valor de R$ R$ 10.000,00 (dez 

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, 27 de abril de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037967-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MOURA CUIABANO OAB - MT13860/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1037967-29.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação de Restabelecimento de Benefício 

Auxílio-Doença Acidentário c/c Aposentadoria por Invalidez proposta por 

OSVALDO PEREIRA DA SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do provimento 

antecipatório para o fim de que seja determinado o restabelecimento do 

benefício de auxílio-doença acidentário. Deu à causa o valor de R$ R$ 

954,00 (novecentos e cinquenta e quatro 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 
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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, 27 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037934-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORINO DA COSTA ARRUDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1037934-05.2019.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação de Concessão de Auxílio Acidente com 

pedido de tutela de urgência movida por VITORINO DA COSTA ARRUDA 

contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando 

que o requerido implante o benefício previdenciário de auxílio acidente. 

Deu à causa o valor de R$ 11.976,00 (onze mil novecentos e setenta e 

seis 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, 27 de abril de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003106-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-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 PROCESSO Nº: 1003106-51.2017.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação de Concessão de Auxílio Doença 

Previdenciário em Auxilio doença Acidentário c/c Pedido de Auxilio 

Acidente e Tutela Provisória de Urgência proposta por WAGNER 

CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do provimento 

antecipatório para o fim de que seja determinado o restabelecimento do 
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benefício de auxílio-doença anteriormente concedido, devido a 

incapacidade laborativa a suas atividades habituais, até decisão final da 

presente demanda. Deu à causa o valor de R$ 17.700,00 (dezessete mil e 

setecentos 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, 27 de abril de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027407-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE TARTAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1027407-28.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação de Concessão de Auxílio Acidente com 

pedido de tutela de urgência movida por ELENICE TARTAS contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando que o 

requerido implante o benefício previdenciário de auxílio acidente. Deu à 

causa o valor de R$ 20.197,00 (vinte mil cento e noventa e sete 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, 27 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012877-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1012877-87.2016.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação de Auxílio-Doença Acidentário c/c 

Conversão em Aposentadoria Por Invalidez e Tutela Provisória de Urgência 

proposta por ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do 

provimento antecipatório para o fim de que seja determinado o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário (B: 91). Deu à 

causa o valor de R$ 20.971,32 (vinte mil novecentos e setenta e um reais 

e trinta e dois centavos). 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, 27 de abril de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012877-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-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 PROCESSO Nº: 1012877-87.2016.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação de Auxílio-Doença Acidentário c/c 

Conversão em Aposentadoria Por Invalidez e Tutela Provisória de Urgência 

proposta por ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do 

provimento antecipatório para o fim de que seja determinado o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário (B: 91). Deu à 

causa o valor de R$ 20.971,32 (vinte mil novecentos e setenta e um reais 

e trinta e dois centavos). 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. 
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Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012877-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-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 PROCESSO Nº: 1012877-87.2016.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação de Auxílio-Doença Acidentário c/c 

Conversão em Aposentadoria Por Invalidez e Tutela Provisória de Urgência 

proposta por ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do 

provimento antecipatório para o fim de que seja determinado o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário (B: 91). Deu à 

causa o valor de R$ 20.971,32 (vinte mil novecentos e setenta e um reais 

e trinta e dois centavos). 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, 27 de abril de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012877-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-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 PROCESSO Nº: 1012877-87.2016.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação de Auxílio-Doença Acidentário c/c 

Conversão em Aposentadoria Por Invalidez e Tutela Provisória de Urgência 

proposta por ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do 

provimento antecipatório para o fim de que seja determinado o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário (B: 91). Deu à 

causa o valor de R$ 20.971,32 (vinte mil novecentos e setenta e um reais 

e trinta e dois centavos). 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 
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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, 27 de abril de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016904-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZEDILSON OLIVEIRA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1016904-16.2016.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação de Restabelecimento de Benefício 

Auxílio-Doença Acidentário c/c Aposentadoria por Invalidez proposta por 

ROZEDILSON OLIVEIRA DA SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do provimento 

antecipatório para o fim de que seja determinado o restabelecimento do 

benefício de auxílio-doença acidentário (B: 91) – NB: 612.175.134-0 – 

cessado desde 14.10.2015. Deu à causa o valor de R$ 20.971,32 (vinte 

mil novecentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos). 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, 27 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021786-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY AMORIM DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RERISON RODRIGO BABORA OAB - MT9578-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1021786-21.2016.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação de Restabelecimento de Benefício 

Previdenciário com pedido de tutela provisória de urgência proposta por 

SIDNEY AMORIM DO NASCIMENTO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do provimento 

antecipatório para o fim de que seja determinado o restabelecimento do 

benefício de auxílio-doença (B: 91) – NB: 615.199.993-6 – cessado desde 

31.12.2015. Deu à causa o valor de R$ 31.200,00 (trinta e um mil e 

duzentos 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, 
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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, 27 de abril de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040283-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO(A))

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1040283-15.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária com pedido de 

antecipação de tutela proposta por CLAUDIO PEREIRA LIMA em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a 

concessão do provimento antecipatório para o fim de que seja 

determinado o restabelecimento do benefício de auxílio-doença 

acidentário. Deu à causa o valor de R$ 11.137,50 (onze mil cento e trinta e 

sete reais e cinquenta centavos). 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, 27 de abril de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027224-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVIMAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-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: 1027224-23.2019.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação de Concessão de Auxílio Acidente com 

pedido de tutela de urgência movida por ALVIMAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA, 

contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando 

que o requerido implante o benefício previdenciário de auxílio acidente. 

Deu à causa o valor de R$ 48.315,00 (quarenta e oito mil trezentos e 

quinze 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 
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(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, 27 de abril de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034248-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRANY DIAS DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE PEREIRA BET OAB - MT15487-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

INSS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1034248-39.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária com pedido de 

antecipação de tutela proposta por IRANY DIAS DE OLIVEIRA em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a 

concessão do provimento antecipatório para o fim de que seja 

determinado o restabelecimento do benefício de auxílio-doença 

acidentário. Deu à causa o valor de R$ 53.768,00 (cinquenta e três mil 

setecentos e sessenta e oito 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, 27 de abril de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015837-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J F DE OLIVEIRA MONTAZOLLI EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN OAB - MT4501-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N°: 1015837-74.2020.8.11.0041 (PJE 

3) Vistos, etc. Indefiro o pedido de reconsideração do requerente (ID nº 

31398747), pelas razões já aduzidas na decisão ID n°. 31352839. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1017196-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE (IMPETRADO)

WELLINGTON DE OLIVEIRA FARIAS (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) PROCESSO Nº 

1017196-59.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 
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Segurança com pedido de liminar impetrado por ANTONIO ROBERTO 

GOMES DE OLIVEIRA contra ato indigitado coator de lavra do AUDITOR 

FISCAL DA SEFAZ/MT – Sr. Wellington de Oliveira Farias, ambos 

qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o 

fim de que seja determinada a suspensão da exigibilidade da cobrança do 

IPVA, exercício 2020, bem como, consequentemente, seja autorizada a 

emissão do Certificado de Registro de Veículo do veículo marca/modelo 

Toyota SW4, placa QCI-9791, RENAVAM nº 0118146674. Aduz, em 

síntese, que é portador de necessidades especiais (PNE), possuidor de 

monoparegia de membro inferior direito CID G 83.1, CID M 51.1 e M 24.1, 

comprometimento funcional em joelho direito, com limitação de movimentos 

/decorrente de patologia degenerativa, sendo que, em razão de suas 

enfermidades, adquiriu em 25.01.2019 o veículo acima mencionado, com 

isenção do pagamento do imposto sobre produtos industrializados (IPI), 

bem como isenção do pagamento de imposto sobre circulação. Relata que 

em 09.01.2020 formulou requerimento junto à secretaria de fazenda do 

estado de mato grosso para que lhe fosse garantido o direito à isenção do 

pagamento do IPVA sobre do veículo supramencionado (Processo 

Administrativo nº 5754744/2020), todavia a SEFAZ/MT indeferiu o seu 

requerimento sob o argumento de que não foi apresentado Certidão 

Negativa de Débitos. Pontua que apresentou anexo ao requerimento 

administrativo um Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, 

mas o referido documento não foi considerado, 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 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 da cobrança do IPVA, exercício 2020, bem como, 

consequentemente, seja autorizada a emissão do Certificado de Registro 

de Veículo do veículo marca/modelo Toyota SW4, placa QCI-9791, 

RENAVAM nº 0118146674. 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. Isso porque, ao 

examinar perfunctoriamente a documentação acostada, notadamente o 

Laudo de Avaliação de Deficiência Física do DETRAN/MT e o restante de 

todos os documentos apresentados no Processo Administrativo nº 

5754744/2020 (ID nº 31365033), entendo que o Impetrante cumpriu os 

requisitos exigido na Portaria nº 100/01 da SEFAZ/MT para adquirir a 

isenção do pagamento do IPVA sobre o veículo de sua propriedade. Para 

melhor esclarecer, transcrevo dispositivos legais da mencionada Portaria, 

in verbis: “Art. 2º São isentos do pagamento do IPVA: (...) III – veículo 

automotor destinado a pessoa portadora de deficiência física, visual, 

mental severa ou profunda, ou autista, diretamente ou por intermédio de 

seu representante legal, limitado a único veículo por proprietário; (...) §1º 

Para a concessão da isenção prevista no inciso III do caput, considera-se: 

I – pessoa portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração 

completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo que acarrete o 

comprometimento da função física, sob forma de paraplegia, paraparesia, 

monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplesia, triparesia, 

hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia 

cerebral, deformidade de membros congênita ou adquirida; (...)”. “Art. 5º 

Sem prejuízo do disposto nos artigos 6º ou 7º, o requerimento de 

reconhecimento de isenção ou de não-incidência deverá estar instruído 

com: I - declaração de que o uso do veículo se restringe às finalidades 

essenciais do interessado; II - cópia do Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículo (CRLV) do exercício anterior; III - cópia do 

Certificado de Registro de Veículo (frente e verso); IV - Cédula de 

Identidade (RG) e do Cartão do CPF ou do CNPJ, comprovando sua 

inscrição, respectivamente, no Cadastro de Pessoas Físicas ou no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Receita Federal do Brasil; V - 

ressalvado o disposto no § 2º do artigo 2º, cópia do documento fiscal de 

aquisição do veículo que deverá, obrigatoriamente, estar em nome do 

requerente, quando se referir a veículo novo. §1º Para deferimento ou 

indeferimento da solicitação de isenção ou de não-incidência será 

considerada a situação do veículo à época da ocorrência do fato gerador 

do imposto, facultado à GIPVA/SIOR solicitar parecer da Superintendência 

de Fiscalização sempre que julgar necessário. §2º Para reconhecimento 

da isenção, o contribuinte deverá apresentar, ainda, Certidão Negativa de 

Débitos – CND relativa ao ICMS e IPVA para fins gerais, constante do 

Anexo I da Portaria nº 24, de 04 de março de 2005”. “Art. 6º O 

reconhecimento de isenção condicionar-se-á à apresentação, juntamente 

com o pedido, conforme o caso, dos seguintes documentos: I - veículo 

pertencente a deficiente físico: a) laudo de perícia médica expedida pelo 

DETRAN/MT, atestando sua completa incapacidade para dirigir automóveis 

comuns e sua habilitação para fazê-lo em veículo especialmente adaptado, 

especificando, ainda, o tipo de defeito físico e as adaptações 

necessárias; b) cópia do laudo de vistoria do DETRAN/MT comprovando 

estar o veículo adaptado às condições físicas do condutor; c) cópia da 

Carteira Nacional de Habilitação, comprovando estar o interessado 

autorizado a dirigir veículo adaptado. (...)”. Ao que me afigura neste limiar, 

não havia motivo razoável, tampouco plausível, que desse ensejo à 

autoridade fazendária em indeferir o pleito de isenção do IPVA referente 

ao veículo de propriedade do Impetrante, ainda mais pelo fato de ela ter 

comprovado toda a documentação exigida pela norma estadual. De mais a 

mais, diferentemente do alegado pela autoridade Impetrada, o Impetrante 

apresentou Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa nos 

autos do referido processo administrativo, documento este que possui a 

mesma eficácia da Certidão Negativa de Débitos exigida na Portaria SEFAZ 

nº 100/01. Logo, tudo nos leva a crer que não havia razão plausível para a 

negativa do seu requerimento. Assim já decidiu o Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, senão vejamos: “MANDADO DE SEGURANÇA. 

DEFICIÊNCIA FÍSICA. ISENÇÃO DE IPVA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM. SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA. 

REJEIÇÃO. MÉRITO. INDEFERIMENTO CONSUBSTANCIADO EM 

REQUERIMENTO A DESTEMPO. DEFICIÊNCIA RECONHECIDA PELO ÓRGÃO 

DE TRÂNSITO. SEGURANÇA CONCEDIDA. A competência para exigir o 

pagamento do IPVA é da Secretaria de Estado de Fazenda, sendo também 

dela, por corolário, a competência para decidir sobre a sua isenção, 

corrigindo ou desfazendo o ato acoimado de ilegal, circunstância que 

legitima o Secretário Estadual de Fazenda a figurar no polo passivo da 

ação mandamental. À míngua de previsão na legislação que rege o IPVA, e 

tendo o próprio órgão de trânsito reconhecido a deficiência da impetrante, 

é indevido o indeferimento do seu pedido de isenção, incidente sobre um 

único veículo, tão-só por ter sido feito a destempo”. (MS 151855/2014, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/08/2016, 

Publicado no DJE 12/08/2016). Desta forma, presente os requisitos 

ensejadores para a concessão da liminar, quais sejam, o fumus boni iuris 

e o periculum in mora, o deferimento da liminar é medida que se impõe. 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO EM PARTEE A 

LIMINAR vindicada para determinar a suspensão da exigibilidade da 

cobrança do IPVA, exercício 2020, bem como para, consequentemente, 

autorizar a emissão do Certificado de Registro de Veículo do veículo 

marca/modelo Toyota SW4, placa QCI-9791, RENAVAM nº 0118146674. 

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 
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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, 27 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1017434-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROLANDO PINTO DE ARRUDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA ALVES RIBEIRO OAB - MT20370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO PÁTIO DA SEMOB (IMPETRADO)

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) PROCESSO Nº 

1017434-78.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de medida liminar impetrado por ROLANDO PINTO 

DE ARRUDA contra ato indigitado coator de lavra do SECRETÁRIO DE 

MOBILIDADE URBANA DE CUIABÁ/MT, todos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão da medida liminar para que seja determinada ao 

segundo Impetrado que efetue a imediata liberação do veículo 

marca/modelo Yamaha Lander XTZ250, ano/modelo 2010/2010, cor preta, 

placa NTZ-7648, RENAVAM nº 00228641942 e Chassi nº 

9C6KG0210A0042049, bem como que seja determinada a suspensão das 

taxas de pátio exigidas para a liberação do veículo. Aduz, em síntese, que 

é proprietário do veículo acima mencionado, sendo que o referido 

automóvel foi apreendido pela Secretaria de Mobilidade Urbana de 

Cuiabá/MT por não estar portando o documento obrigatório, não obstante 

todas as taxas de licenciamento, IPVA e seguro obrigatório estarem 

pagas. Assevera que a autoridade Impetrada está condicionando a 

liberação de seu veículo ao prévio recolhimento da taxa de permanência 

no pátio da SEMOB, o qual totaliza a importância de R$ 1.629,00 (um mil 

seiscentos e vinte e nove reais). Pontua que o ato praticado pela 

autoridade Impetra se mostra manifestamente arbitrário e ilegal, não lhe 

restando alternativa senão a impetração do presente mandamus para 

resguardar o seu direito líquido e certo. Ampara a sua pretensão à vista 

do fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a inicial com os 

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 o remédio constitucional utilizado para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito 

do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em mandado de 

segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto 

basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação dos fatos 

alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o Mandado de 

Segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Nesse norte, cumpre-me 

trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra 

Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35, in 

verbis: “(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável 

por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer 

em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se 

sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; 

se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 

sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 

a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes autos, pretende a 

Impetrante a concessão de liminar para que seja determinada ao segundo 

Impetrado que efetue a imediata liberação do veículo marca/modelo 

Yamaha Lander XTZ250, ano/modelo 2010/2010, cor preta, placa 

NTZ-7648 ,  RENAVAM nº  00228641942  e  Chass i  n º 

9C6KG0210A0042049, bem como que seja determinada a suspensão das 

taxas de pátio exigidas para a liberação do veículo. Em uma análise 

perfunctória dos autos, entendo que restam demonstrados os requisitos 

necessários para a concessão da medida liminar, quais sejam o fumus 

boni iuris e o periculum in mora. O art. 271, §1º do vigente Código de 

Trânsito Brasileiro disciplina a questão referente à vinculação da liberação 

do veículo apreendido ao pagamento das taxas e despesas decorrentes 

da remoção e estadias, sendo incisivo sobre a e despesas com estadias, 

in verbis: “Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste 

Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com 

circunscrição sobre a via. §1º A restituição do veículo removido só 

ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com 

remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação 

específica. (...)”. A remoção de veículo é admitida apenas em casos 

excepcionais, utilizada para compelir o proprietário a sanar uma 

irregularidade e diante de prática de infração de trânsito, desde que não 

exceda a 06 (seis) meses, sob pena de revelar-se medida confiscatória. 

Todavia, muitas pessoas acabam perdendo a posse definitiva do seu 

veículo para pagamento das despesas com estadias e demais taxas, 

afrontando claramente a regra contida no art. 150, IV da Constituição 

Federal, bem como ao princípio da razoabilidade, haja vista que exige-se, 

para a liberação do veículo, o pagamento de diárias em valores abusivos 

como condição de liberação de veículos apreendidos. Inúmeros são os 

obstáculos para a liberação da propriedade apreendida, confiscada. De 

mais a mais, a situação se agrava com o acréscimo da multa, do reboque 

e de diárias altas, sem falar que os veículos ora apreendidos são postos 

em depósitos a céu aberto que sofrem, muitas vezes, desgastes da 

intempérie e até depredações, como alguns casos já noticiaram. A 

dificuldade para obter os valores para quitação e liberação do veículo dos 

depósitos importam em uma maior permanência nos pátios e, 

consequentemente, maior os gastos com as diárias e, alguns, veem seus 

veículos indo para leilão com o decréscimo de seu patrimônio. Com efeito, 

tenho que a retenção do veículo e a cobrança das diárias em valores 

manifestamente abusivos, como vêm sendo reiteradamente realizado, 

ferem diretamente a Constituição Federal e as leis infraconstitucionais, em 

especial o direito de propriedade, bem como aos princípios da 

razoabilidade, proporcionalidade e o da vedação ao confisco. Assim 

segue o entendimento de José dos Santos Carvalho Filho em sua obra, in 

verbis: “Se a conduta administrativa é desproporcional, a conclusão 

inevitável é a de que um ou alguns indivíduos estão sendo prejudicados 

por excesso de poder, revelando-se ausente o verdadeiro interesse 

coletivo a ser perseguido e configurando-se, sem duvida, ilegalidade que 

merece correção. Tem que haver proporcionalidade entre a medida 

adotada pela Administração Pública e a finalidade legal que deve ser 

atingida, havendo ainda proporcionalidade entre a intensidade e a 

extensão da medida aplicada.” (in CARVALHO FILHO, José dos Santos. 

Manual de Direito Administrativo. 21. ed. rev., amp. e atual. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2009). Melhor elucidando, salienta-se que a SEMOB está 

exigindo o pagamento da quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) 

pela taxa de remoção do veículo, além do valor de R$ 75,00 (setenta e 

cinco reais) por dia de taxa de pátio[1] – informação esta obtida na 

decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso 

(Julgamento Singular nº 945/MM/2019, publicado no Diário Oficial de 

Contas nº 1702 de 16.08.2019), uma vez que não foi possível achar essa 

informação perante a Prefeitura de Cuiabá/MT e a SEMOB –, valores estes 
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notoriamente abusivos. A título de exemplo, considerando o valor da diária 

em um quarto individual em simples hotel na cidade de Cuiabá[2] com 

ar-condicionado, frigobar e garagem, o qual varia entre R$ 40,00 

(quarenta reais) a R$ 50,00 (cinquenta reais) – conforme link de pesquisa 

abaixo, obtido no endereço eletrônico www.booking.com –, e 

considerando o valor da diária de permanência do veículo no pátio da 

SEMOB, R$ 75,00 (setenta e cinco reais), denota-se que é mais oneroso 

manter o seu veículo apreendido junto à SEMOB, estando o mesmo sujeito 

a todas as situações já mencionadas, do que em um quarto de hotel na 

Capital Mato-grossense com garagem em ambiente privado e 

ar-condicionado. Denota-se que as exigências administrativas de quitação 

de tributos, multas, diárias relativos aos veículos apreendidos extrapolam 

o direito de propriedade e da razoabilidade, sendo que mencionado 

regramento acaba se tornando uma expropriação direta, pois nada mais é 

do que uma nova modalidade de cobrança, não se utilizando dos meios 

legais e adequados para tanto, de modo a coagir o seu pagamento 

administrativamente em desobediência ao disposto na Lei nº 6.830/80 e os 

ditames constitucionais. Por isso, no presente caso, partindo de uma 

análise sumária dos fatos expostos e da documentação acostada, perfilho 

do entendimento de que se mostra plenamente legítima a restituição do 

veículo da parte Impetrante independentemente do pagamento das multas 

incidentes sobre o automóvel, uma vez que necessita do mesmo para se 

dirigir ao trabalho e realização de outros afazeres. Da mesma maneira, 

não se mostra necessário o pagamento das taxas de permanência de 

pátio, tendo em vista que os valores exigidos pela municipalidade durante 

o período em que o veículo permaneceu nas dependências da SEMOB se 

mostram claramente abusivos e de caráter eminentemente confiscatório, 

visando, ao que tudo indica, tão somente a arrecadação de receita, não 

atendendo o interesse público, bem como a real finalidade do ato 

administrativo. Resta demonstrado, portanto, o fumus boni iuris. Da mesma 

maneira resta evidente o periculum in mora, na medida em que a 

manutenção da apreensão de seu veículo incorrerá em óbice ao exercício 

de suas atividades laborais, bem como dos seus afazeres domésticos, 

além do que acarretará em diversos prejuízos financeiros em razão da 

depreciação de seu automóvel. Portanto, estando presentes os requisitos 

autorizadores, impõe-se o deferimento da medida. ISTO POSTO, e 

consoante a fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada para 

determinar a liberação do veículo do Impetrante, marca/modelo Yamaha 

Lander XTZ250, ano/modelo 2010/2010, cor preta, placa NTZ-7648, 

RENAVAM nº 00228641942 e Chassi nº 9C6KG0210A0042049, 

independente do pagamento das multas, bem como das taxas de 

permanência de pátio e guincho incidentes sobre o seu veículo, 

mantendo-as suspensas até ulterior decisão de mérito a ser proferida 

neste writ. Notifique-se pessoalmente a autoridade coatora, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na 

oportunidade, intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Município de Cuiabá sobre a presente decisão, enviando-lhe 

cópias da inicial, para que, querendo, ingressem no feito, consoante 

previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao 

ilustre representante do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se 

no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, pelo 

oficial plantonista, servindo o presente como mandado. Cuiabá/MT, 27 de 

abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO [1] 

https://www.tce.mt.gov.br/protocolo/detalhe/num/188808/ano/2019. [2] 

h t t p s : / / w w w . b o o k i n g . c o m / s e a r c h r e s u l t s . p t - b r . h t m l ?

aid=397594&label=gog235jc-1DCAEoggI46AdILVgDaCCIAQGYAS24AQbIA

QzYAQPoAQH4AQKIAgGoAgO4AqmayO0FwAIB&sid=41da98bc1e07e4e

9410c3f09317e66d9&tmpl=searchresults&checkin_monthday=01&checkin

_year_month=2019-11&checkout_monthday=02&checkout_year_month=2

0 1 9 - 1 1 & c l a s s _ i n t e r v a l = 1 & d e s t _ i d =

-639305&dest_type=city&dr_ps=ISR&dtdisc=0&from_history=1&group_ad

ults=1&group_children=0&inac=0&index_postcard=0&label_click=undef&n

o_rooms=1&postcard=0&raw_dest_type=city&room1=A&sb_price_type= t

otal&sh_position=1&shw_aparth=1&si=ai&si=ci&si=co&si=di&si=la&si=re&

slp_r_match=0&srpvid=29c291d86fd402ce&ss_all=0&ssb=empty&sshis=0

&top_ufis=1&order=price

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023693-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GEILDO GOMES DE BRITO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINNE MATOS BORGES OAB - MT11762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1023693-31.2016.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação de Restabelecimento de Benefício 

Previdenciário com pedido de tutela provisória de urgência proposta por 

FRANCISCO GEILDO GOMES DE BRITO em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do 

provimento antecipatório para o fim de que seja determinado o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário (B: 91) – NB: 

602.462.599-9 – cessado desde 15.01.2017. 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, 27 de abril de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1051237-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMAO SILVANO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ENEY CURADO BROM FILHO OAB - GO14000 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1051237-86.2019.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária com pedido de 

antecipação de tutela proposta por ROMAO SILVANO DOS SANTOS em 

desfavor do GERENCIA EXECUTIVA DO INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do provimento 

antecipatório para o fim de que seja determinado o restabelecimento do 

benefício de auxílio-doença. Deu à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco 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, 27 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1032515-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO BERNARDINO SIMONETTI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO GERAL ADJUNTO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

CORREGEDOR GERAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL (IMPETRADO)

DIRETOR DE ATIVIDADES ESPECIAIS DA POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

DIRETOR DA ACADEMIA DE POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

DELEGADO PJC DIRETOR METROPOLITANO (IMPETRADO)

DIRETOR DE INTELIGÊNCIA DA POLICIA CIVIL (IMPETRADO)

DIRETOR DO INTERIOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

DIRETOR DE EXECUÇÕES ESTRATÉGICAS DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) PROCESSO Nº 

1032515-38.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado por CARLOS AUGUSTO BERNARDINO SIMONETTI 

contra ato tido por ilegal de lavra do DELEGADO GERAL DE POLÍCIA 

JUDICIÁRIA CIVIL, do DELEGADO GERAL ADJUNTO DE POLÍCIA 

JUDICIÁRIA CIVIL, do CORREGEDOR GERAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL 

e dos DIRETORES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL (Wladimir Fransosi, 

Anderson Clayton da Cruz Veiga, Carlos Fernando da Cunha Costa, 

Rogério Atílio Modelli, Mário Dermeval Aravechia de Resende e Juliano 

Silva de Carvalho), todos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão da segurança para que seja reconhecido o direito do 

Impetrante à remoção para a região de Cuiabá/MT, bem como que seja 

determinada a anulação do ato que indeferiu o seu pleito. Aduz, em 

síntese, que é investigador de polícia civil, atualmente lotado em Vera/MT, 

tendo tomado posse no cargo em 26.01.2015, sendo que desde meados 

de novembro de 2017 vem tentando obter a sua remoção para a região 

metropolitana de Cuiabá, tendo em vista que sua mãe, a Sr.ª Maria José 

Dantas Bernardino, encontra-se em tratamento de saúde em razão de 

Asma (CID 10 J 45.8), Embolia Pulmonar (CID 10 I 26) e Insuficiência 

respiratória Crônica (CID 10 J 96.1). Relata que não tem condições de 

acompanhar o tratamento de saúde de sua mãe, uma vez que o município 

de Vera/MT, onde está atualmente lotado, fica a uma distância de mais ou 

menos 500 km da comarca de Cuiabá, onde sua genitora realiza seus 

tratamentos de saúde, bem como reside juntamente com seu pai, também 

idoso. Assevera que é a única pessoa da família que pode auxiliar sua 

mãe, já que seu único irmão reside nos Estados Unidos, bem como os 

demais parentes da família são todos do Estado do Paraná. Conta que 

todos pedidos anteriormente formulados foram indeferidos, sob o 

argumento de que “a remoção do servidor é contrária ao interesse público, 

uma vez que no município de Vera há necessidade de repor o quadro de 

servidores”, com fundamento no art. 157 da Lei Complementar nº 

407/2010 Pontua que tal conduta evidencia o tratamento não isonômico 

dispensado aos investigadores de polícia, pois o argumento que é válido 

para negar a remoção de um peticionante não é capaz de obstar a 

remoção de outro servidor. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Foi indeferida a medida liminar (ID nº 15659426). A 
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autoridade Impetrada prestou Informação nos autos (ID nº 16250504), 

pugnando, no mérito, pela denegação da ordem mandamental. O ilustre 

representante do Parquet apresentou parecer técnico (ID nº 17770899), 

pronunciando-se pelo prosseguimento do presente fei to 

independentemente da manifestação daquela instituição. Os autos me 

vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Não é demais salientar que o Mandado de Segurança é o remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para 

ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos 

alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática 

e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos 

de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a 

produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato 

administrativo. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª 

Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes 

autos, busca o Impetrante a concessão da segurança para que seja 

reconhecido o seu direito à remoção para a região de Cuiabá/MT, bem 

como que seja determinada a anulação do ato que indeferiu o seu pleito. 

Da detida análise dos fatos expostos e da documentação acostada, 

entendo como não demonstrado o direito líquido e certo da parte Autora. É 

cediço que a remoção do servidor público é um ato administrativo 

discricionário praticado pela Administração Pública, a pedido ou de ofício, 

onde o servidor se desloca, no âmbito do mesmo quadro de pessoal, com 

ou sem mudança de sede. Vejamos o conceito expresso pela doutrina, in 

verbis: “Trata-se do deslocamento do servidor para exercer suas 

atividades em outra unidade do mesmo quadro de pessoal, ou seja, o 

servidor permanece no mesmo cargo, sem qualquer alteração no seu 

vínculo com a administração pública”. (in ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, 

Vicente; Direito Administrativo Descomplicado, 18 ed. Editora Método. p. 

362). Com efeito, para obter a concessão do deslocamento/remoção de 

servidor público municipal ou estadual pelo Poder Judiciário, nas hipóteses 

de pretensão negada pela Administração Pública, se mostra imprescindível 

a comprovação de que sua situação se subsume em uma das hipóteses 

previstas para a concessão do benefício, desde que inexista interesse 

administrativo no ato. No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei 

Complementar nº 407/2010, que dispõe sobre a Organização e o Estatuto 

da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, discorre sobre a 

remoção, senão vejamos: “Art. 156 A remoção é o deslocamento do 

policial civil de uma para outra unidade policial”. “Art. 157 A remoção do 

policial civil somente dar-se-á por necessidade do serviço ou a pedido, 

desde que atenda a conveniência do serviço policial. § 1º Durante o 

estágio probatório, a remoção somente ocorrerá de ofício. § 2º A remoção 

do policial civil para outro município será apreciada pelo Conselho Superior 

de Polícia”. No presente caso, não ficou demonstrado qualquer ato ilegal 

por parte da indigitada autoridade coatora, uma vez que, conforme se 

extrai da decisão administrativa (ID nº 15613543), o município o qual 

encontra-se lotado o Impetrante conta com um quadro reduzido de 

servidores e há uma grande demanda de serviço, não sendo possível a 

remoção do Autor, tudo isso pautada no interesse público que deve se 

sobrepor ao interesse no particular. De fato, é certo que o indeferimento 

de seu requerimento não configura violação ao seu direito líquido e certo 

por se tratar de um ato discricionário da Administração Pública. Nesse 

sentido, dispõe a remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal 

de Justiça, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

REMOÇÃO A PEDIDO. ART. 36, PARÁGRAFO ÚNICO, III, "A", DA LEI 

8.112/90. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A orientação do STJ vem 

afirmando que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 226, consagra 

o princípio da proteção à família como base da sociedade brasileira e 

dever do Estado. Contudo, a tutela à família não é absoluta. Para que seja 

deferido o deslocamento do servidor pelo Judiciário, nos casos em que a 

pretensão for negada pela Administração, ele tem de comprovar que sua 

situação se subsume em uma das hipóteses taxativamente previstas para 

concessão do benefício quando inexistente interesse administrativo no 

ato. 2. Verifica-se que a remoção para acompanhamento de cônjuge exige 

prévio deslocamento de qualquer deles no interesse da Administração, 

inadmitindo-se qualquer outra forma de alteração de domicílio. 3. In casu, 

não ficou demostrado que a situação se encaixa nas hipóteses que 

preveem a remoção como direito subjetivo do servidor, uma vez que 

consta nos autos que a recorrida, ora agravante, teve que alterar seu 

domicílio, em virtude de aprovação em concurso público; assim, estava 

ciente de que iria assumir o cargo em local diverso da residência do 

marido. 4. Ressalto que a jurisprudência do STJ é rigorosa ao afirmar que 

a remoção requerida pelo servidor para acompanhar cônjuge é ato 

discricionário, embasado em critérios de conveniência e oportunidade, em 

que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado. 5. 

Ademais, a 1teoria do fato consumado visa preservar não só interesses 

jurídicos, mas interesses sociais já consolidados, não se aplicando, 

contudo, em hipóteses contrárias à lei, principalmente quando amparadas 

em provimento judicial de natureza precária’”. (REsp 1.189.485/RJ, Rel. 

Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 28.6.2010). 6. Agravo 

Regimental não provido”. (AgRg no REsp 1453357/RN, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 

09/10/2014). E não destoa deste entendimento a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “MANDADO DE 

SEGURANÇA – REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – ATO 

DISCRICIONÁRIO – EXPOSIÇÃO DOS FATOS E MOTIVAÇÃO – PRESENÇA 

– DESVIO DE FINALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – ILEGALIDADE NÃO 

DEMONSTRADA – SEGURANÇA DENEGADA. É discricionário o poder da 

Administração Pública de transferir seus servidores através de ato 

motivado, no interesse do serviço público e dentro do quadro que 

pertencem. Não demonstrada a ilegalidade do ato tido como arbitrário, a 

denegação da segurança é medida que se impõe”. (MS 31256/2014, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2014, Publicado no DJE 

15/12/2014) – Destacamos. Portanto, considerando a legalidade da 

remoção do servidor Impetrante por interesse da Administração, tendo 

sido o ato administrativo impugnado devidamente fundamentado, entendo 

que inexiste no caso dos autos a o direito líquido e certo a dar guarida a 

pretensão do remédio constitucional. Daí porque se impõe a denegação da 

ordem. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, 

DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC/2015. Extraiam-se cópias desta decisão, encaminhando-as 

às Autoridades Impetradas/pessoas jurídicas interessadas, a teor do que 

diz a letra do art. 13 da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários 

advocatícios, nos termos das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ, bem 

como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intimem-se. 

Após, não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquivem-se os autos com as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1039483-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISOACO EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIELY TAVARES DA SILVA OAB - MS22287 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Agente Fiscal de Tributos Estaduais (IMPETRADO)

GERENTE DA GERÊNCIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO - GPAT/SUNOR/SEFAZ (IMPETRADO)

Estado de Mato Grosso/ SEFAZ (IMPETRADO)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) PROCESSO Nº 

1039483-84.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de liminar impetrado por ISOAÇO EIRELI-ME 

contra ato indigitado coator da lavra do FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS, 

ambos qualificados na exordial, objetivando a concessão da segurança, 

confirmando a liminar anteriormente deferida, para o fim de que seja 

reconhecido o direito da Impetrante de ter o seu Recurso Administrativo 

interposto (Recurso nº 5494645/2018) submetido ao duplo grau de 

jurisdição. Aduz, em síntese, que foi responsabilizada como solidária após 

uma investigação onde funcionários da empresa Contini e Cia Ltda. 

estavam em tese furtando mercadorias e, segundo consta na denúncia, a 

empresa Autora recebia as recebia, tomando ciência do fato apenas 

quando notificada administrativamente. Relata que foi proferida decisão no 

Processo nº 5448668/2018, onde julgou improcedente a defesa 

administrativa apresentada pela empresa, apontando as notas fiscais que 

o Fisco entende que responde como solidária. Pontua que foi interposto 

Recurso Voluntário tempestivamente, que obteve parecer desfavorável 

(pela não admissão), por estar o processo em desacordo com o art. 

1.031, §1º, I do RICMS/2014, em virtude do crédito tributário contestado 

ser inferior a 2.500 UPF/MT. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 16499971). O Estado 

de Mato Grosso manifestou-se nos autos (ID nº 17167232), pugnando, no 

mérito, pela denegação da ordem mandamental. Parecer Ministerial 

acostado aos autos (ID nº 17584475), tendo o ilustre representante do 

Parquet se manifestado concessão da segurança. 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. Não 

é demais salientar que o Mandado de Segurança é remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, 

razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Como relatado, trata-se de 

Mandado de Segurança em que busca a Impetrante a concessão da 

segurança para que seja reconhecido o direito da Impetrante de ter o seu 

Recurso Administrativo interposto (Recurso nº 5494645/2018) submetido 

ao duplo grau de jurisdição. In casu, pela documentação acostada aos 

autos (ID nº 16493362 e seguintes), verifica-se que o Recurso Voluntário 

interposto pela Impetrante foi inadmitido ao fundamento de que é vedada 

sua interposição, não podendo exercer o seu direito de recorrer da 

decisão proferida em razão de suas autuações não estarem acima de 

2.500 UPF-MT, conforme art. 1.031, § 1º, I do RICMS/MT/2014, in verbis: 

“Art. 1.031 Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá 

recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da ciência da decisão que 

negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão. § 

1° Não cabe recurso voluntário: I – contra decisão da qual resulte 

exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 (duas mil e 

quinhentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo decisório; (...)” 

Entendo que referida norma viola expressamente um direito fundamental 

previsto no art. 5º, LV da Constituição Federal, qual seja o princípio do 

contraditório e da ampla defesa, senão vejamos: “Art. 5º. (...) LV - aos 

litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral 

são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes; (...)”. A seu turno, o Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso já se pronunciou sobre o assunto em questão, senão 

vejamos: “REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – 

RECURSO ADMINISTRATIVO – DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AO 

DEVIDO PROCESSO LEGAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA - 

OBRIGATORIEDADE DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO TAMBÉM NA 

ESFERA ADMINISTRATIVA - EXISTINDO A POSSIBILIDADE DE RECURSO 

ADMINISTRATIVO DEVE SER GARANTIDO O DUPLO GRAU DE 

JURISDIÇÃO - ART. 5º, INCISOS XXXIV E LV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

- EXISTÊNCIA DE OUTRO DÉBITO TRIBUTÁRIO CUJA EXIGIBILIDADE NÃO 

FORA QUESTIONADA - IMPOSSSIBILIDADE DE EXPEDIÇAO DA CERTIDÃO 

POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS - SEGURANÇA PARCIALMENTE 

CONCEDIDA- SENTENÇA RATIFICADA. 1. O direito de recurso, em 

procedimentos dessa espécie, reúne a qualidade de um princípio geral do 

direito e também de um direito fundamental, gozando de proteção 

constitucional tanto no direito de petição, como no contraditório, conforme 

reza a inteligência do art. 5º, incisos XXXIV e LV, da Constituição Federal. 

2. Declarada a inconstitucionalidade incidental do inciso I do §1º do 

art.570-E do Regulamento do ICMS, inserido pelo art.1º, VII, do Decreto 

Estadual nº 1747, de 23/12/2008, para possibilitar, no caso concreto, que 

a impetrante, se assim desejar, interponha recurso administrativo de 

decisões administrativas de dívidas fiscais inferiores a 5000 UPFMT”. 

(ReeNec 135529/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/07/2013, Publicado no DJE 

28/10/2014) – Destacamos. “MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - 

RECURSO ADMINISTRATIVO - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE - 

REJEITADAS – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART.570-E, § 

1º, I, DO REGULAMENTO DO ICMS, INSERIDO PELO ART. 1º, VII, DO 

DECRETO ESTADUAL Nº 1.747/2008 - SIMPLES LIMITAÇÃO DO DIREITO 

DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA - 5000 UPFMT OU R$155.037,39 - 

VIOLAÇÃO Á LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, 

DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO 

ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE 

ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE - RECONHECIDA E 

DECLARADA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO – 

SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A consecução da democracia, vista de 

último modo, depende da ação do Estado na promoção de um 

procedimento administrativo que seja (I) sujeito ao controle dos órgãos 

democráticos, (II) transparente e (III) amplamente acessível aos 

administrados. 2. Ocorre que a faceta utilizada no art.570-E, §1º, I, do 

Regulamento do ICMS impede que a própria Administração revise um ato 

administrativo porventura ilícito que encerre valor inferior a 5000 UPFMT, 

ou seja, menor que R$155.037,40 (cento e cinqüenta e cinco mil e trinta e 

sete reais e quarenta centavos). 3. Não se está a dizer aqui, em verdade, 

que todo o débito fiscal deve, obrigatoriamente, ser sujeitado ao duplo 

grau administrativo, mas sim que, havendo previsão de reexame da 

matéria por órgão colegiado superior, o simples valor do crédito não pode 

servir de parâmetro para objetar o manejo pontual do recurso pelo 

contribuinte. 4. Como o caput do art. 570-E do Regulamento do ICMS 

permite a interposição de recurso voluntário das decisões que denegarem, 

parcial ou integralmente, o provimento do seu pedido de revisão, 

vislumbra-se que a garantia do duplo grau encontra berço nesta legislação 

infraconstitucional. 5. O direito de recurso, em procedimentos dessa 

espécie, reúne a qualidade de um princípio geral do direito e de direito 

fundamental, gozando de proteção constitucional tanto inciso XXXIV 

(direito de petição) como no inciso LV (contraditório) no art. 5º da CF/88. 

6. Dentre as prerrogativas materiais da Administração remanescente o 
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chamado poder de revisão ou revisional, que nada mais é do que a 

prerrogativa de que dispõe para avocar processos de escalões 

hierarquicamente inferiores para posicionar-se sobre a questão. Princípio 

da revisibilidade administrativa. 7. O objetivo prático da norma limitadora 

parece ter sido o de forçar o recebimento dos créditos tributários menores 

com assento no pressuposto de que a atuação administrativa do 

contribuinte, nestas hipóteses, é meramente protelatória, o que viola o 

postulado da isonomia. 8. Falta razoabilidade à norma que elege um limite, 

simplesmente por estabelecer e sem qualquer justificativa plausível, para 

arrancar daqueles que possuem débito inferior a 5000 UPFMT do direito de 

discuti-lo na via recursal e, por conseguinte, a suspensividade de sua 

cobrança com fulcro no art. 151, III, do CTN. 9. Declarada a 

inconstitucionalidade incidental do inciso I do §1º do art.570-E do 

Regulamento do ICMS, inserida pelo art.1º, VII, do Decreto Estadual nº 

1747, de 23/12/2008, para possibilitar, no caso concreto, que a impetrante, 

se assim desejar, interponha recurso administrativo de decisões 

administrativas de dívidas fiscais suas inferiores a 5000 UPFMT”. (MS 

41160/2009, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TRIBUNAL PLENO, 

Julgado em 24/09/2009, Publicado no DJE 14/01/2010) – Destacamos. Ora, 

resta cristalino que a Administração, ao estipular um valor mínimo a ser 

exigido quanto ao crédito tributário como requisito para apresentação de 

recurso administrativo voluntário, viola diretamente os princípios 

constitucionais do contraditório e ampla defesa, bem como do princípio do 

duplo grau de jurisdição, de modo que será inválido o processo 

administrativo tributário que não se atenha às garantias individuais do 

contribuinte. Desta maneira, está demonstrado que a recusa da autoridade 

coatora em receber o recurso voluntário eventualmente interposto em face 

da decisão proferida no E-Process nº 5494645/2018, unicamente com 

fulcro no art. 1.031, § 1º, I do RICMS/MT/2014, constitui ilegalidade capaz 

de ensejar a concessão da segurança vindicada, sendo imperativo o 

recebimento dos referidos recursos em seus efeitos legais. Daí porque, 

impõe-se a concessão da segurança. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação exposta, afasto a preliminar arguida, 

CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, ratificando a liminar anteriormente 

deferida, para reconhecer o direito da Impetrante de ter o seu Recurso 

Administrativo interposto (Recurso nº 5494645/2018) submetido ao duplo 

grau de jurisdição, se abstendo de aplicar o art. 1.031, §1º, I do RICMS/MT, 

e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. 

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, 

da Lei nº 12.016/09. 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. Com fundamento no art. 

14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo 

do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, 

em vista do reexame necessário da sentença. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 

de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031748-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CUNHA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO(A))

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - MT18237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1031748-97.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ROBERTO CUNHA NASCIMENTO 

RÉU: O ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc... 1 – Compulsando os 

autos, verifico que não consta do presente feito contraordem ao 

expediente sobre ID 17064551, portanto desnecessária nova 

comunicação ao Cartório de Campo Verde como postulado no pleito sob ID 

18713915. 2 - Manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias, sobre 

as provas que, ainda, pretendem produzir, justificando-as e indicando 

como objetividade os fatos que com elas desejam demonstrar. 3 - 

Cumpra-se, com as providências necessárias. Cuiabá, 05 de julho de 

2019. ADAIR JULIETA DA SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0014247-26.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO OAB - PE28135-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da advogada da parte executada, em cumprimento a decisão ID. 

30971208 para que informe dados bancários para expedição de Alvará 

Judicial Eletrônico, sendo necessário: Banco Agência Conta (corrente ou 

poupança) número da conta cpf/cnpj

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058476-71.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO TRAXX DA AMAZONIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA LINHARES DE CASTRO OAB - CE0020559A (ADVOGADO(A))

LAIS FERREIRA DA SILVA CARMO (ADVOGADO(A))

 

Intimação da advogada da parte executada, para que informe dados 

bancários para expedição de Alvará Judicial Eletrônico, sendo necessário: 

Banco Agência Conta (corrente ou poupança) número da conta cpf/cnpj

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017958-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ANTONIO 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 1017958-75.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 15:11:09 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JORGE ANTONIO DA SILVA CPF Nº 083.132.371-04 

- CONTRIBUINTE 734779823. CDA's Nºs 2016 / 1364773; 2017 / 1576093; 

2018 / 1645055 e 2019 / 1881291. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.6.15.005.0503.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.335,34- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 
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TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 
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dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

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 
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automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017949-16.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 15:02:26 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GILSON SILVA DE AMORIM CPF Nº 688.221.381-04 

- CONTRIBUINTE 364546 . CDA's Nºs 2016 / 1281821; 2017 / 1465351; 

2018 / 1644303 e 2019 / 1853404. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.22.038.0353.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 5.731,48- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 
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ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 
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documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017965-67.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 15:41:44 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SOLANEA PALMA SACILOTTI CPF Nº 

112.239.522-15 - CONTRIBUINTE 379075. CDA's Nºs 2016 / 1302807 2017 

/ 1563932; 2018 / 1631567 e 2019 / 1780174. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.22.013.0087.001. VALOR DA CAUSA: R$ 5.274,27- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 129 de 688



TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 
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dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

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 
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automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017919-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA BATHAZAR PETSCH (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 1017919-78.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 13:25:34 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ANA MARIA BATHAZAR PETSCH CPF Nº 

405.729.431-72 - CONTRIBUINTE 397240. CDA's Nºs 2016 / 1291645; 

2017 / 1466499; 2018 / 1677915 e 2019 / 1854186. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 04.1.31.038.0145.001. VALOR DA CAUSA: R$ 5.537,25- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 
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ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 
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documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017926-70.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 13:49:09 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JURANDIR TERRA LOPES CPF Nº 157.125.401-34 - 

CONTRIBUINTE 734792109. CDA's Nºs 2016 / 1367407; 2017 / 1489662; 

2018 / 1656141 e 2019 / 1869938. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.7.31.070.0068.001. VALOR DA CAUSA: R$ 6.208,59- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 
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TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 
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dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

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 
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automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017962-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL ARAUJO 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 1017962-15.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 15:33:10 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SAMUEL ARAUJO DA SILVA CPF Nº 

419.860.911-04 - CONTRIBUINTE 734939405. CDA's Nºs 2016 / 1354121; 

2017 / 1470069; 2018 / 1647950 e 2019 / 1904128. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.6.21.028.0070.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 4.669,68- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 
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ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 
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documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017924-03.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 13:41:50 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE RUBENS BARRETO ARAN CPF Nº 

518.367.771-91 - CONTRIBUINTE 341643. CDA's Nºs 2016 / 1287778; 

2017 / 1531052; 2018 / 1620403 e 2019 / 1787975. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.4.43.033.0101.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.180,95- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 
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TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 
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dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

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 
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automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017918-93.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 13:24:54 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: GABRIELLA CRISTINA COSTA AMORIM CPF Nº 

622.041.571-04 - CONTRIBUINTE 734946816. CDA's Nºs 2016 / 1277090; 

2017 / 1494148 e 2018 / 1688810. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.12.051.0169.026. VALOR DA CAUSA: R$ 3.594,76- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 
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ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 
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documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017917-11.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 13:23:56 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EDNALDO REIS DE FARIA SILVA CPF Nº 

650.813.071-49 - CONTRIBUINTE 734905259. CDA's Nºs 2016 / 1344605; 

2017 / 1473768 e 2019 / 1800174. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.23.027.0259.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 3.238,53- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 
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TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 
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dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

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 
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automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017928-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO SEVERINO (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 1017928-40.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 14:03:03 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARIO SEVERINO CPF Nº 304.366.721-20 - 

CONTRIBUINTE 4943. CDA's Nºs 2016 / 1376637; 2017 / 1552950; 2018 / 

1641986 e 2019 / 1779679. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.13.067.0013.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.552,24- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 
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ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 
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documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017929-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA DE FREITAS (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 1017929-25.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 14:07:56 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: SONIA MARIA DE FREITAS CPF Nº 161.688.281-68 

- CONTRIBUINTE 734800075 . CDA's Nºs 2016 / 1304334; 2017 / 1527390; 

2018 / 1692075 e 2019 / 1789834. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.31.007.0302.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.085,72- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 
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TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 
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dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

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 
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automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017922-33.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 13:34:38 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FRANCISCO ARCANJO DE OLIVEIRA CPF Nº 

275.077.691-00 - CONTRIBUINTE 54545. CDA's Nºs 2016 / 1314976; 2017 

/ 1473070; 2018 / 1598368 e 2019 / 1798861. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.14.019.0424.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.591,39- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 
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ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 
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documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017875-59.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 10:03:36 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: EDILAINE MARIA MENDES DE OLIVEIRA CPF Nº 

420.004.401-34 - CONTRIBUINTE 734945459. CDA's Nºs 2016 / 1337342; 

2017 / 1476946; 2018 / 1674666 e 2019 / 1901695. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.4.25.036.1412.085. VALOR DA CAUSA: R$ 6.094,30- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 
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TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 
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dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

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 
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automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017876-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELCIO PIMENTEL ALVES (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 1017876-44.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 10:04:47 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: HELCIO PIMENTEL ALVES CPF Nº 046.056.911-20 - 

CONTRIBUINTE 271881. CDA's Nºs 2016 / 1331374; 2017 / 1558330; 2018 

/ 1675281 e 2019 / 1782533. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.25.052.0105.001. VALOR DA CAUSA: R$ 6.107,35- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 
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ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 
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documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1.5.44.042.0180.064 . VALOR DA CAUSA: R$ 

4.506,72- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

a Parte Executada por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA 

anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 159 de 688



AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 
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obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

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 
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natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017882-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMANTHA VIANNA 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 1017882-51.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 10:09:56 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: SAMANTHA VIANNA DE ARRUDA CPF Nº 

340.258.368-23 - CONTRIBUINTE 734861119. CDA's Nºs 2016 / 1371800; 

2017 / 1521908; 2018 / 1596282 e 2019 / 1878694. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.35.041.0088.001. VALOR DA CAUSA: R$ 5.557,95- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 
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independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 
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que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017879-96.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 10:07:33 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: JURACY FARIAS GOMES CPF Nº 041.046.331-00 - 

CONTRIBUINTE 44759. CDA's Nºs 2016 / 1295930; 2017 / 1482233 e 2019 

/ 1797921. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.45.029.0261.001. VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.057,52- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por carta AR, para PAGAR a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 
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devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 
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obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

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 
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natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017874-74.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 10:02:35 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: DAYSE MARTINS DE SIQUEIRA CPF Nº 

299.031.731-72 - CONTRIBUINTE 101183. CDA's Nºs 2016 / 1321772 e 

2017 / 1569705 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.6.12.014.0261.001. VALOR 

DA CAUSA: R$ 3.001,35 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por carta AR, para PAGAR a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 
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independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 
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que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017883-36.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 10:10:42 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ABINAEL HENRIQUE DE ARRUDA CPF Nº 

155.817.801-53 - CONTRIBUINTE 50735. CDA's Nºs 2016 / 1366745; 2017 

/ 1563779 e 2018 / 1719189. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.12.001.0010.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 4.067,37- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 
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tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 
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obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

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 
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natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017880-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA PEREIRA 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 1017880-81.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 10:08:21 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MARIA HELENA PEREIRA DE ALMEIDA CPF Nº 

310.378.441-49 - CONTRIBUINTE 89739 . CDA's Nºs 2016 / 1274586; 2017 

/ 1468808; 2018 / 1656554 e 2019 / 1830234. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

06.9.13.004.2310.001. VALOR DA CAUSA: R$ 5.548,94- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 
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independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 
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que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017915-41.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 13:21:27 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DISTRIBUIDORA CENTRO AMERICA LTDA CPF Nº 

03.468.402/0001-03 - CONTRIBUINTE 10023. CDA's Nºs 2016 / 1325032 e 

2017 / 1576542. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.33.028.0079.001. VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.848,30- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por carta AR, para PAGAR a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 
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devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 
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obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

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 
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natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017916-26.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 13:22:18 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DORIVAL JOSE FERREIRA CNPJ Nº 

05.982.523/0001-02 - CONTRIBUINTE 354870. CDA's Nºs 2016 / 1320177; 

2017 / 1552627; 2018 / 1675713 e 2019 / 1821438. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 04.1.31.055.0240.001 VALOR DA CAUSA: R$ 4.737,38- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 
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independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 
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que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017932-77.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 14:16:10 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: VILMA VIANA ARRAIS CPF Nº 352.466.341-91 - 

CONTRIBUINTE 316859. CDA's Nºs 2016 / 1296464; 2017 / 1457548; 2018 

/ 1716676 e 2019 / 1800311. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.23.002.0315.133. VALOR DA CAUSA: R$ 3.841,41- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 
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tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 
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obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

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 
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natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017934-47.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 14:24:08 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: WALTER CESAR DE MATTOS CPF Nº 

063.365.741-72 - CONTRIBUINTE 310057. CDA's Nºs 2016 / 1315291 2017 

/ 1469416 2018 / 1712826 2019 / 1791865 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.41.031.0173.058. VALOR DA CAUSA: R$ 4.304,72- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 
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independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 
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que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017968-22.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 15:46:41 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: VIVIANA ANDREIA DE ALMEIDA CPF Nº 

362.484.791-00 - CONTRIBUINTE 390881. CDA's Nºs 2016 / 1329415 2018 

/  1654257 2019 /  1831809 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.43.019.0395.010. VALOR DA CAUSA: R$ 2.893,90- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 
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tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 
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obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

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 
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natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017914-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRINA GONCALVES DA CRUZ (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 1017914-56.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 13:20:23 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALEXANDRINA GONCALVES DA CRUZ CPF Nº 

703.145.511-15 - CONTRIBUINTE 59506. CDA's Nºs 2016 / 1348891; 2017 

/ 1563766; 2018 / 1599381 e 2019 / 1834358. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.24.010.0341.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 5.412,88- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 
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independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 
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que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017881-66.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 10:09:09 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RUBSON DIVINO RODRIGUES CPF Nº 

299.024.101-97 - CONTRIBUINTE 389536. CDA's Nºs 2016 / 1273264; 

2017 / 1497599; 2018 / 1633644 e 2019 / 1785410. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.3.43.013.0720.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 5.131,71- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 
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tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 
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obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

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 
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natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017937-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMENICO ZAMPIERI (EXECUTADO)
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017937-02.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 14:36:05 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DOMENICO ZAMPIERI CPF Nº 859.141.181-15 - 

CONTRIBUINTE 377791. CDA's Nºs 2016 / 1367647; 2017 / 1522744; 2018 

/ 1608936 e 2019 / 1793884. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.24.051.0250.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.634,30- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 
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independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 
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que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017921-48.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 13:26:24 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALEXSANDRO VIANA DA SILVA CPF Nº 

010.585.131-09 - CONTRIBUINTE 386030. CDA's Nºs 2016 / 1290027; 

2017 / 1556112;2018 / 1690556 e 2019 / 1836090. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.4.25.046.0213.001. VALOR DA CAUSA: R$ 5.523,39- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 
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tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 
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obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

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 
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natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017943-09.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 14:45:51 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: EZENIL MULTINHO DA CRUZ CPF Nº 

441.908.401-49 - CONTRIBUINTE 375236. CDA's Nºs 2016 / 1320542 e 

2017 / 1567107. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 04.1.32.005.0020.001 . VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.540,71- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por carta AR, para PAGAR a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 
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independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 
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que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017940-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELBER SALES MEAURIO (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 1017940-54.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 14:40:09 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ELBER SALES MEAURIO CPF Nº 621.400.191-72 - 

CONTRIBUINTE 355322. CDA's Nºs 2016 / 1352613; 2017 / 1521464; 2018 

/ 1661584 e 2019 / 1879165. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.6.12.061.0154.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 4.634,30- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 
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tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 
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obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

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 
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natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017935-32.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 14:30:47 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTONIO PADILHA DE CARVALHO CPF Nº 

109.199.371-87 - CONTRIBUINTE 3982. CDA's Nºs 2016 / 1267238 2017 / 

1455702; 2018 / 1706337 e 2019 / 1862686. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.1.31.024.0352.001. VALOR DA CAUSA:4.995,83- ;DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 
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independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 
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que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017948-31.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 14:54:56 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GETULIO LEITE CPF Nº 340.025.961-68 - 

CONTRIBUINTE 734807881. CDA's Nºs 2016 / 1345549; 2017 / 1455677; 

2018 / 1613350 e 2019 / 1784027. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.22.029.0015.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.975,71- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 
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tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 
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obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

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 
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natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 
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independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 
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que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017946-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO DE SOUZA (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 1017946-61.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 14:50:49 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FREDERICO DE SOUZA CPF Nº 111.470.321-49 - 

CONTRIBUINTE 370449. CDA's Nºs 2016 / 1314512; 2017 / 1542418; 2018 

/ 1616636 e 2019 / 1874884. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.25.060.0132.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.634,30- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 
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tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 
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obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

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 
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natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017960-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA ARRIEL DO COUTO (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 1017960-45.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 15:18:48 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MARIA DE FATIMA ARRIEL DO COUTO CPF Nº 

232.385.001-63 - CONTRIBUINTE 734971716. CDA's Nºs 2016 / 1267939; 

2017 / 1547337; 2018 / 1621515 e 2019 / 1849421. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.3.22.038.3190.002 . VALOR DA CAUSA: R$ 4.632,41- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 
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independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 
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que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1018008-04.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 17:31:59 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ATAYDE DA SILVA CAMPOS FILHO CPF Nº 

110.166.801-63 - CONTRIBUINTE 734808294. CDA's Nºs 2016 / 1295719; 

2017 / 1454287; 2018 / 1686511 e 2019 / 1837740. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.34.023.0311.001. VALOR DA CAUSA: R$ 7.984,87- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 214 de 688



tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 
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obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

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 
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natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1018010-71.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 17:42:45 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DEUZIMAR SANTOS DE ALMEIDA CPF Nº 

630.948.781-72 - CONTRIBUINTE 734913194. CDA's Nºs 2016 / 1322103; 

2017 / 1474145; 2018 / 1658229 e 2019 / 1821186. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 04.1.32.038.0315.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 4.614,33- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 217 de 688



independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 
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que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1018012-41.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 17:54:55 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: NEREU COELHO BARREIROS CPF Nº 

458.527.401-44 - CONTRIBUINTE 734813369. CDA's Nºs 2016 / 1364602; 

2017 / 1525016; 2018 / 1703453 e 2019 / 1840937. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 04.1.42.005.0440.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.617,45- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 
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tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 
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obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 221 de 688



natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018020-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO FLORENCIO (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 1018020-18.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 18:15:41 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ROBERTO FLORENCIO CPF Nº 510.949.678-15 - 

CONTRIBUINTE 96345. CDA's Nºs 2017 / 1436619; 2018 / 1745199 e 2019 

/ 1770526. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 26151 - TLFHEP. VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.748,04- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por carta AR, para PAGAR a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 
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independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 
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que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1018017-63.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 18:08:42 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: PRISCILA REZENDE SANTOS CPF Nº 

000.573.181-07 - CONTRIBUINTE 734825412. CDA's Nºs 2017 / 1446168; 

2018 / 1749286 e 2019 / 1776517. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 102155 - 

TLFHEP. VALOR DA CAUSA: R$ 3.748,04- DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 
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devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 
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obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

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 
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natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018026-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA CRISTINA FIGUEIREDO 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 1018026-25.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 18:31:39 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ROSANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES CPF 

Nº 951.158.461-87 - CONTRIBUINTE 372758. CDA's Nºs 2017 / 1439623; 

2018 / 1731921 e 2019 / 1758339. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 87285 - 

TLFHEP. VALOR DA CAUSA: R$ 3.748,04- DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 
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independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 
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que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1018021-03.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 18:21:32 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ROSALIA ARDUINI DE OLIVEIRA FONSECA CPF Nº 

476.469.346-15 - CONTRIBUINTE 383929. CDA's Nºs 2017 / 1439626; 

2018 / 1738259 e 2019 / 1769697. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 89467 - 

TLFHEP. VALOR DA CAUSA: R$ 3.748,04- DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 
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devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 
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obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

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 
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natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1018015-93.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 17:58:55 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: PRISCILLA CORREA DE MOURA ESTEVAO CPF Nº 

089.484.647-79 - CONTRIBUINTE 316567. CDA's Nºs 2017 / 1425009; 

2018 / 1739159 e 2019 / 1772595. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 74096 - 

TLFHEP. VALOR DA CAUSA: R$ 3.748,04- DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 
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independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 
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que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018027-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA REGINA MARQUES 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 1018027-10.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 18:39:31 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: VANIA REGINA MARQUES DA SILVA CPF Nº 

433.051.481-87 - CONTRIBUINTE 335439. CDA's Nºs 2016 / 1299502; 

2017 / 1473896; 2018 / 1593401 e 2019 / 1793932. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.31.010.0248.001. VALOR DA CAUSA: R$ 5.262,67- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 
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tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 
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obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

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 
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natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0009819-06.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONDINELLY AIRES DE CERQUEIRA (EXECUTADO)

OLIVEIRA & CERQUEIRA LTDA (EXECUTADO)

GALENO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ARMANDO MOREIRA DA SILVA FILHO (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 0009819-06.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: OLIVEIRA & CERQUEIRA LTDA, RONDINELLY AIRES 

DE CERQUEIRA, ARMANDO MOREIRA DA SILVA FILHO, GALENO DE 

OLIVEIRA CNPJ/CPF Nº 03.791.351/0001-56 - CDA Nº 2009/9528. VALOR 

DA CAUSA: R$ 116.401,07- DECISÃO 941 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Observo que esta ação foi proposta pelo ou em relação 

ao ESTADO DE MATO GROSSO. 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. 

Pois bem. Sabe-se que a Resolução nº. 23/2013-TP de 21/11/2013, do 

TRIBUNAL PLENO do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, autorizou a 

instalação da Vara Especializada de Execução Fiscal da Capital, 

estabelecendo sua competência para processar e julgar os feitos 

executivos afetos à Fazenda Pública Estadual e Municipal e, com a 

necessidade de regulamentar o sistema de distribuição dos processos 

que tramitam na aludida Unidade Judiciária onde atuam DUAS Magistradas, 

regulamentando a respectiva competência, o Conselho da Magistratura do 

E. Tribunal de Justiça Estado de Mato Grosso editou o PROVIMENTO Nº. 

3/2016-CM, de 19/01/2016, disciplinando a “distribuição de feitos da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá”, EM RAZÃO DA 

NATUREZA DA CAUSA. Assim, de acordo com o Art. 1º do Provimento nº 

03/2016-CM, os processos que tramitam na Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá foram distribuídos da seguinte 

forma: “Artigo 1º Os feitos que tramitam na Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá serão distribuídos e redistribuídos 

aos Juízes de Direito que nela jurisdicionam, em razão da natureza da 

causa, da seguinte forma: a) Os feitos executivos estaduais serão de 

competência e distribuídos ao Juiz de Direito com mais tempo na referida 

Vara; b) Os feitos executivos municipais serão de competência e 

distribuídos ao Juiz de Direito com menos tempo na referida Vara.” 

(negritei e grifei). Dessa forma, criaram-se DOIS GABINETES, sendo que o 

Gabinete I, de Titularidade desta Magistrada, cuja competência é o 

processamento e julgamento dos feitos cujos objetos sejam TRIBUTOS 

MUNICIPAIS, razão pela qual, após o advento do PROVIMENTO Nº 

03/2016-CM, esta Ação deveria ter sido remetida pela Secretaria do Juízo 

ao Gabinete II, de Titularidade da MMª Juíza de Direito Dra. Adair Julieta da 

Silva, cuja competência é o processamento e julgamento dos feitos que 

possuam o ESTADO DE MATO GROSSO em algum dos seus polos 

processuais. Por tais fundamentos, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste 

Juízo do Gabinete 1 da Vara Esp. de Execução Fiscal, para processar e 

julgar o presente Processo digitalizado e DECLINO para o GABINETE 2 

desta Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital. 

Assim, REDISTRIBUA e REMETAM ESTES AUTOS DIGITALIZADOS ao Juízo 

Competente imediatamente, com as nossas homenagens, DANDO-SE AS 

BAIXAS no Sistema PJe, Relatórios e Distribuição. INTIMEM (DJe) as 

Partes, conforme determinam os Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC. PUBLIQUE, para fins do § 3º do Art. 205 CPC (DJe). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito Fcoa mf -CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL: Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças 

e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 

3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 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. - 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 
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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

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018018-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA EUNICE DE FIGUEIREDO 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 1018018-48.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/04/2020 18:11:49 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: REGINA EUNICE DE FIGUEIREDO CAMPOS CPF Nº 

603.583.787-53 - CONTRIBUINTE 311495. CDA's Nºs 2017 / 1440983; 

2018 / 1738511 e 2019 / 1759550. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 73177 - 

TLFHEP. VALOR DA CAUSA: R$ 3.748,04- DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 
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1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 
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artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0001752-86.2009.8.11.0041
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CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAN PIERRE JUNIOR (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 0001752-86.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/01/2009 12:35:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: OSMAN PIERRE JUNIOR CPF NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 166343 CDA Nº 2008/245336. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

49811 – ISSQN. VALOR DA CAUSA: R$734,38- SENTENÇA 196 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída inicialmente em 09/01/2009 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em desfavor de OSMAN PIERRE JUNIOR – CPF NÃO INFORMADO, 

tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 

2008/245336, referente ao não pagamento de ISSQN que incidiu sobre a 

Inscrição Municipal nº 49811, e o valor atribuído à causa foi R$734,38-(ID 

28123087, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com a CDA acima 

mencionada (ID 28123087, p. 3). Em 06/02/2009 foi determinada a Citação 

por Carta AR da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional 

do Art. 174 do C.T.N. (ID 28124930), tendo retorno aos autos a Carta de 

Citação COM assinatura de recebimento em 28/06/2009, conforme AR dos 

Correios nº RL441876708BR (ID 28124935). Em 18/12/2009 o Município 

Exequente requereu a citação da Parte Executada via Edital (ID 28124933), 

o Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu decisão 

DEFERINDO o pedido (ID 28124934). Em 28/11/2013 foi certificado pela 

Secretaria o ARQUIVAMENTO dos autos por ser de baixo valor (ID 

28124936). 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. Consta nos autos, ID 28124937, Extrato do Contribuinte nº 

49811 datado em 25/07/2019. Em 20/01/2020 a Secretaria deste Juízo 

cer t i f icou o seguinte:  “Cert i f ico que o Processo n º 

0001752-86.2009.8.11.0041 – 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 28123088). 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 à data do DESPACHO INICIAL ocorrido em 06/02/2009, a 

qual retroage a data da distribuição da ação ocorrida em 09/01/2009, 

tendo ocorrido a CITAÇÃO da Parte Executada em 28/06/2009, e, até a 

data 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 SETE ANOS entre a data do 

protocolo do Município Exequente (18/12/2009), 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 presentes 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 
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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 no Art. 1º do Decreto nº 

20.910/1932, Art. 487, inc. II e Art. 927, inc. III, ambos do CPC c/c Art. 40, § 

5º, da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001752-86.2009.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de OSMAN PIERRE 

JUNIOR – CPF NÃO INFORMADO, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

da ação executiva do crédito inscrito na CDA 2008/245336, 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$ 734,38-) 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 ph - 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; 
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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: 0001034-89.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GUERING (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 0001034-89.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/01/2009 09:32:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: JOÃO GUERING CPF Nº 466.897.709-82 - 

CONTRIBUINTE 321020 CDA Nº 2005/2690 – venc. 20/01/2004. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.3.42.008.0135.002 – IPTU. VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.103,28- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

07/01/2009 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

JOÃO GUERING – CPF Nº 466.897.709-82, tendo como objeto o 

recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2005/2690 – venc. 20/01/2004, 

referente ao não pagamento de IPTU do imóvel de Inscrição Municipal nº 

01.3.42.008.0135.002, e o valor atribuído à causa foi R$4.103,28- (ID 

28172765, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com as CDA acima 

mencionada (ID 28172765, p. 3). Em 19/01/2009 foi determinada a Citação 

por Carta AR da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional 

do Art. 174 do C.T.N. (ID 28174174), tendo sido expedida a Carta de 

Citação em 10/06/2011, a qual retornou SEM assinatura de recebimento 

com carimbo de “End. Insuficiente”, conforme AR dos Correios nº 

JJ035080106BR (ID 28174175). Em 29/11/2011 o Juízo da Terceira Vara 

Esp. da Fazenda Pública proferiu despacho determinando a intimação do 

Município Exequente (ID 28174176). Em 21/12/2014 o Município Exequente 

peticionou nos autos, para requerer ‘seja procedida nova diligencia de 

citação’, da Parte Executada, ‘no Endereço: Avenida Manoel José de 

Arruda (Beira Rio), nº 101, Bela Marina (restaurante), CEP 78.070-305’, sic 

(ID 28174177, p. 1-3). Em 04/02/2015 consta no Sistema Apolo a seguinte 

certidão: “PROCESSO REDISTRIBUÍDO: Redistribuído em 04/02/2015 às 

11:57 Horas da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública para 

Vara Especializada de Execução Fiscal (...) ”, sic. Em sede de REGIME DE 

EXCEÇÃO 2019, em 12/07/2019 o MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. 

José Arimatéa Neves Costa (Portaria n. 42/2019-CGJ) proferiu 

DESPACHO, determinando que fosse intimado o Município Exequente para 

se manifestar nos autos, ‘postulando o [que] de direito e atualizando o 

débito, se for o caso, a fim de dar prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito.’, sic, grifo original (ID 28174177, p. 4). 

Em 21/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico 

que o Processo nº 0001034-89.2009.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO 

FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28172766). 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 à data do 

DESPACHO INICIAL ocorrido em 19/01/2009, a qual retroage a data da 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO ocorrida em 07/01/2009, até a data presente 

data, transcorreram mais de ONZE ANOS sem que a Fazenda Pública 

obtivesse êxito no recebimento do seu crédito, 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 presentes 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 
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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 0001034-89.2009.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOÃO GUERING – 

CPF Nº 466.897.709-82, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação 

executiva do crédito inscrito na CDA Nº 2005/2690 – venc. 20/01/2004, 

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 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 

(ID 28174177). 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$4.103,28-) 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 
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(ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Data registrada no 

Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito ph - 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: 0001034-89.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GUERING (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 0001034-89.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/01/2009 09:32:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: JOÃO GUERING CPF Nº 466.897.709-82 - 

CONTRIBUINTE 321020 CDA Nº 2005/2690 – venc. 20/01/2004. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.3.42.008.0135.002 – IPTU. VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.103,28- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 
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PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

07/01/2009 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

JOÃO GUERING – CPF Nº 466.897.709-82, tendo como objeto o 

recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2005/2690 – venc. 20/01/2004, 

referente ao não pagamento de IPTU do imóvel de Inscrição Municipal nº 

01.3.42.008.0135.002, e o valor atribuído à causa foi R$4.103,28- (ID 

28172765, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com as CDA acima 

mencionada (ID 28172765, p. 3). Em 19/01/2009 foi determinada a Citação 

por Carta AR da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional 

do Art. 174 do C.T.N. (ID 28174174), tendo sido expedida a Carta de 

Citação em 10/06/2011, a qual retornou SEM assinatura de recebimento 

com carimbo de “End. Insuficiente”, conforme AR dos Correios nº 

JJ035080106BR (ID 28174175). Em 29/11/2011 o Juízo da Terceira Vara 

Esp. da Fazenda Pública proferiu despacho determinando a intimação do 

Município Exequente (ID 28174176). Em 21/12/2014 o Município Exequente 

peticionou nos autos, para requerer ‘seja procedida nova diligencia de 

citação’, da Parte Executada, ‘no Endereço: Avenida Manoel José de 

Arruda (Beira Rio), nº 101, Bela Marina (restaurante), CEP 78.070-305’, sic 

(ID 28174177, p. 1-3). Em 04/02/2015 consta no Sistema Apolo a seguinte 

certidão: “PROCESSO REDISTRIBUÍDO: Redistribuído em 04/02/2015 às 

11:57 Horas da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública para 

Vara Especializada de Execução Fiscal (...) ”, sic. Em sede de REGIME DE 

EXCEÇÃO 2019, em 12/07/2019 o MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. 

José Arimatéa Neves Costa (Portaria n. 42/2019-CGJ) proferiu 

DESPACHO, determinando que fosse intimado o Município Exequente para 

se manifestar nos autos, ‘postulando o [que] de direito e atualizando o 

débito, se for o caso, a fim de dar prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito.’, sic, grifo original (ID 28174177, p. 4). 

Em 21/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico 

que o Processo nº 0001034-89.2009.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO 

FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28172766). 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 à data do 

DESPACHO INICIAL ocorrido em 19/01/2009, a qual retroage a data da 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO ocorrida em 07/01/2009, até a data presente 

data, transcorreram mais de ONZE ANOS sem que a Fazenda Pública 

obtivesse êxito no recebimento do seu crédito, 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 presentes 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): 
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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 0001034-89.2009.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOÃO GUERING – 

CPF Nº 466.897.709-82, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação 

executiva do crédito inscrito na CDA Nº 2005/2690 – venc. 20/01/2004, 

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 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 

(ID 28174177). 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$4.103,28-) 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. Data registrada no 

Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito ph - 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 
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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: 0040435-95.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVEREST ALIMENTOS 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 0040435-95.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/12/2009 09:32:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: EVEREST ALIMENTOS LTDA ME CNPJ Nº 

04.561.454/0001-92 - CONTRIBUINTE 318997 CDA Nº 2008/233281 – 

venc. 20/01/2005. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 74540 – ISSQN. VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.227,37- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída em 29/12/2009 

em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de EVEREST 

ALIMENTOS LTDA ME – CNPJ Nº 04.561.454/0001-92, tendo como objeto o 

recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2008/233281 - venc. 

20/01/2005, referente ao não pagamento de ISSQN que incidiu sobre a 

Inscrição Municipal nº 74540, e o valor atribuído à causa foi R$ 2.227,37- 

(ID 28120937, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com as CDA acima 

mencionada (ID 28120937, p. 3). Em 09/03/2010 foi determinada a Citação 

por Carta AR da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional 

do Art. 174 do C.T.N. (ID 28122746), tendo sido expedida a Carta de 

Citação em 24/05/2010 (ID 28122747), a qual retornou SEM assinatura de 

recebimento com carimbo de “Mudou-se”, conforme AR dos Correios nº 

JJ015473069BR (ID 28122748). Em 29/11/2011 o Juízo da Terceira Vara 

Esp. da Fazenda Pública proferiu DESPACHO determinando a intimação do 

Município Exequente para se manifestar (ID 28122749). Em 02/02/2015 

consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: “PROCESSO 

REDISTRIBUÍDO: Redistribuído em 02/02/2015 às 12:39 Horas da Quinta 

Vara Especializada da Fazenda Pública para Vara Especializada de 

Execução Fiscal (...) ”, sic. Em 06/07/2015 o Município Exequente 

peticionou nos autos, requerendo a expedição de nova Carta Citação, ‘em 

razão de ter sido localizado em nossos bancos de dados um endereço 

diverso, transcrito abaixo, daquele informado na inicial.’, no endereço, qual 

seja: Rua Demerval Tavares Martins, nº 104, bairro ST Universitário, CEP 

38300-000, Ituiutaba-MG, sic (ID 2822750), anexando Consulta da Junta 

Comercial de Mato Grosso, onde se lê que o último arquivamento da 

inatividade da Empresa Executada ocorreu em 05/03/2015 – INA05032015 

(ID 28122751). Em 20/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o 

seguinte: “Certifico que o Processo nº 0040435-95.2009.8.11.0041 – 

Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28120938). 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 à data do 

DESPACHO INICIAL ocorrido em 09/03/2010, a qual retroage a data da 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO ocorrida em 29/12/2009, e, até a data presente 

data (16/04/2020), transcorreram mais de DEZ ANOS sem que a Fazenda 

Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito 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 presentes 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 
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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 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0040435-95.2009.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de EVEREST 

ALIMENTOS LTDA ME – CNPJ Nº 04.561.454/0001-92, face à 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na 

CDA Nº 2008/233281 - venc. 20/01/2005, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA 

ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou 
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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 

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 (ID 28122750). 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$2.227,37-) 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 ph - 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 
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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: 0001612-52.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZIKAL ABBOUDI (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 0001612-52.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/01/2009 15:45:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ZIKAL ABBOUDI CPF Nº 002.149.901-25 - 

CONTRIBUINTE 35248 CDA Nº 2005/21252 – venc. 20/01/2004. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.33.017.0523.001 – IPTU. VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.313,10- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

09/01/2009 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

ZIKAL ABBOUDI – CPF Nº 002.149.901-25, tendo como objeto o 

recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2005/21252 – venc. 

20/01/2004, referente ao não pagamento de IPTU do imóvel de Inscrição 

Municipal nº 01.5.33.017.0523.001, e o valor atribuído à causa foi 

R$2.313,10- (ID 28112327, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com a 

CDA acima mencionada (ID 28112327, p. 3). Em 27/01/2009 foi 

determinada a Citação por Carta AR da Parte Executada, interrompendo-se 

o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N. (ID 28120116), tendo a 

Secretaria certificado em 05/05/2010 que deixou de expedir a Carta de 

Citação em razão da insuficiência de dados da Parte Executada (ID 

28120117). Em 22/11/2011 o Juízo da Quarta Vara Esp. da Fazenda 

Pública proferiu DESPACHO determinando a intimação do Município 

Exequente para se manifestar em todos os feitos paralisados (ID 

28120118), tendo o referido Juízo proferido DECISÃO em 26/03/2012, 

determinando o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, diante da 

inércia do Município Exequente, nos seguintes termos: “Manuseando os 

autos constato que o credor não trouxe informações acerca do CPF/CNPJ 

doo executado; aliás sequer endereço correto conata nos autos. 

Cumprindo determinação deste juiz, a serventia intimou pessoalmente o 

procurador do município para dar andamento do feito, sanando a falha 

processual que obsta a sua regular tramitação. O prazo, como soi 

acontecer, decorreu ‘in albis’. 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 

do credor, desarquivem-se, promovendo-se conclusão.”, sic (ID 

28120119). Em 23/01/2015 consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: 

“PROCESSO REDISTRIBUÍDO: Redistribuído em 23/01/2015 às 16:53 Horas 

da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública para Vara 

Especializada de Execução Fiscal”, sic. Em 12/09/2017 o Município 

Exequente requereu a citação da Parte Executada no endereço que 

indicou: Avenida Coronel Escolástico, nº 259, bairro Centro, nesta capital, 

anexando Consulta de CPF e a CDA executada (ID’s 28120120; 28120121; 

28120122). Consta nos autos, ID 28120123, Extrato do Contribuinte nº 

35248 – datado em 08/08/2019, sem informação quanto à sua juntada. Em 

20/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o 

Processo nº 0001612-52.2009.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias 

Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic (ID 28112328). 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 à data do DESPACHO INICIAL ocorrido em 27/01/2009, a 

qual retroage a data da DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO ocorrida em 09/01/2009, 

e, até a data presente data, transcorreram mais de ONZE ANOS sem que 

a Fazenda Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito, 

Ressalte-se que quando ocorreu o último protocolo do Município 

Exequente (12/09/2017), onde indicou dados necessários da Parte 

Executada, inclusive CPF e endereço residencial, já havia transcorrido 

mais de OITO ANOS da distribuição desta ação, ocorrida em 09/01/2009, 

evidenciando-se a existência da PRESCRIÇAO DIRETA, face à não citação 

da Parte Executada desde a distribuição da exordial. Com efeito, 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 PRETENSÃO EXECUTIVA em relação à CDA 

executada, quando finalmente apresentou o endereço correto da Parte 

Executada nestes autos, incorrendo em PRESCRIÇÃO DIRETA do crédito 

tributário, impondo a este Juízo o reconhecimento ex officio da ausência 

de uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

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 o Município 

Exequente finalmente indicou endereço e CPF/CNPJ da Parte Executada, 

decorridos OITO ANOS da distribuição da exordial, 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. Dessa forma, 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 

presentes 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 
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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 0001612-52.2009.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ZIKAL ABBOUDI – 

CPF Nº 002.149.901-25, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação 

executiva do crédito inscrito nas CDA Nº 2005/21252 – venc. 20/01/2004, 

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 
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Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do 

referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$2.313,10-) 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 ph - 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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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 0002048-11.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/01/2009 12:38:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: BENEDITA NANISA SOARES CPF Nº 

502.664.381-72 - CONTRIBUINTE 98122 CDA Nº 2005/4035. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.5.11.001.2399.001 – IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 

852,95- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 12/01/2009 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de BENEDITA 

NANISA SOARES – CPF Nº 502.664.381-72, tendo como objeto o 

recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2005/4035, referente ao não 

pagamento de IPTU do imóvel de Inscrição Municipal nº 

01.5.11.001.2399.001, e o valor atribuído à causa foi R$ 852,95- (ID 

28147740, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com a CDA acima 

mencionada (ID 28147740, p. 3). Em 18/02/2009 foi determinada a Citação 

por Carta AR da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional 

do Art. 174 do C.T.N. (ID 28158045), tendo a Secretaria certificado que 

deixou de expedir a Carta de Citação em razão da insuficiência de dados 

da Parte Executada em 06/05/2010 (ID 28158046). Em 22/11/2011 o Juízo 

da Quarta Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu despacho determinando 

a intimação do Município Exequente EMENDAR À INICIAL informando os 

dados da Parte Executada (ID 28158047), tendo o referido Juízo proferido 

decisão determinando, novamente, a intimação do Município Exequente em 

21/11/2011 (ID 28158048). Em 13/04/2012 o Juízo da Quarta Vara Esp. da 

Fazenda Pública proferiu despacho determinando o ARQUIVAMENTO dos 

autos diante da inércia do Município Exequente (ID 28158049). Em 

22/02/2013 o Município Exequente requereu a SUSPENSÃO dos presentes 

autos pelo prazo de noventa dias (ID 28158050), anexando Ofício nº 

031-PFM/2013, onde se lê que não consta no Sistema Cadastral o 

contribuinte do imóvel (ID 28158051). Em 21/10/2013 o Juízo da Quarta 

Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu decisão determinando o 

ARQUIVAMENTO dos autos por ser de baixo valor (ID 28158052). Em 

23/01/2015 consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: “PROCESSO 

REDISTRIBUÍDO: Redistribuído em 23/01/2015 às 17:04 Horas da Quarta 

Vara Especializada da Fazenda Pública para Vara Especializada de 

Execução Fiscal (...)”, sic. Vistos em Correição Ordinária 2016, em 

30/03/2016 este Juízo proferiu despacho determinando que os autos 

aguardassem na Secretaria o fim do prazo correicional (ID 28158053). Em 

20/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o 

Processo nº 0002048-11.2009.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias 

Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28158891). 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 à data do DESPACHO INICIAL ocorrido em 18/02/2009, a 

qual retroage a data da distribuição da ação ocorrida em 12/01/2009, e, 

até a data presente data, transcorreram mais de ONZE 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 SETE ANOS entre a data 

do último protocolo do Município Exequente (22/02/2013), 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 presentes 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 
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inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição 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 0002048-11.2009.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de BENEDITA NANISA 

SOARES – CPF Nº 502.664.381-72, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

da ação executiva do crédito inscrito nas CDA 2005/4035, 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$852,95-) 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 ph - 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 
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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: 0001548-42.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TROPICAL EMP CONST 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 0001548-42.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/01/2009 10:13:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: TROPICAL EMP. CONST. LTADA CNPJ NÃO 

INFORMADO - CONTRIBUINTE 26981 CDA Nº 2005/4564 – venc. 

20/01/2004. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.15.042.0198.001 – IPTU. 

VALOR DA CAUSA: R$1.172,87- SENTENÇA 196 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída 

inicialmente em 09/01/2009 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

em desfavor de TROPICAL EMP. CONST. LTADA – CNPJ NÃO 

INFORMADO, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito na CDA 

Nº 2005/4564 – venc. 20/01/2004, referente ao não pagamento de IPTU do 

imóvel de Inscrição Municipal nº 01.5.15.042.0198.001, e o valor atribuído 

à causa foi R$1.172,87- (ID 28082881, p. 1-2). A petição inicial veio 

instruída com as CDA acima mencionada (ID 28082881, p. 3). Em 

23/01/2009 foi determinada a Citação por Carta AR da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N. (ID 

28085646), tendo sido expedida a referida Carta de Citação em 

03/02/2009, a qual retornou aos autos SEM assinatura de recebimento 

com carimbo de “End. Insuficiente”, conforme AR dos Correios nº 

RL294898727BR (ID 28085647, p. 1-2). Em 11/09/2009 o Município 

Exequente requereu a citação via Edital da Parte Executada, tendo sido 

expedido o EDITAL DE CITAÇÃO em 12/08/2010 (ATO ORDINATÓRIO) o 

qual foi publicado no DJe nº 8412 de 13/09/2010 (ID 28085647, p. 3-8), 

tendo decorrido o prazo SEM manifestação em 05/10/2010 (ID 28085648, 

p. 1-2). Em 10/03/2011 o Município Exequente requereu a PENHORA do 

imóvel sob o qual incidiu o crédito executado nos presentes autos (ID 

28085648, p. 3-4). Em 09/01/2012 o Juízo da Quinta Vara Esp. da Fazenda 

Pública proferiu DESPACHO determinando a baixa dos autos na Secretaria 

visto o acumulo de Varas do referido Juízo (ID 28085649). Consta do 

Sistema Apolo, que em 31/10/2013, a Secretaria do Juízo da Quarta Vara 

Esp. da Fazenda Pública procedeu o ARQUIVAMENTO dos autos, ex vi: “ 

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 17/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico 

que o Processo nº 0001548-42.2009.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO 

FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 
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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 28082882). 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 

12/08/2010, 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). Por outro lado, 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 

à data do DESPACHO INICIAL ocorrido em 23/01/2009, a qual retroage a 

data da DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO ocorrida em 09/01/2009, e, até a data 

presente data, transcorreram mais de ONZE ANOS semque 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 NOVE ANOS entre a data do último 

protocolo do Município Exequente (10/03/2011), 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 presentes 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. 
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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 0001548-42.2009.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de TROPICAL EMP. 

CONST. LTADA – CNPJ NÃO INFORMADO, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na CDA Nº 

2005/4564 – venc. 20/01/2004, 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. DEIXO de determinar a intimação da 

Parte Executada por AR, visto que não foi possível localizá-la no endereço 

fornecido pelo Município Exequente, conforme AR dos Correios nº 

RL294898727BR (ID 28085647, p. 1-2). 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$1.172,87-) 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 ph - 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 
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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: 0001368-26.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS STANISZEWSKI (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 0001368-26.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 08/01/2009 10:13:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSÉ CARLOS STANISZEWSKI CPF NÃO 

INFORMADO - CONTRIBUINTE 32567 CDA Nº 2005/5393 – venc. 

20/01/2004. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.31.006.0603.008 – IPTU. 

VALOR DA CAUSA: R$ 1.207,80- SENTENÇA 196 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída 

inicialmente em 08/01/2009 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

em desfavor de JOSÉ CARLOS STANISZEWSKI – CPF NÃO INFORMADO, 

tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2005/5393 

– venc. 20/01/2004, referente ao não pagamento de IPTU do imóvel de 

Inscrição Municipal nº 01.5.31.006.0603.008, e o valor atribuído à causa 

foi R$1.207,80- (ID 28074086, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com 
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as CDA acima mencionada (ID 28074086, p. 3). Em 21/01/2009 foi 

determinada a Citação por Carta AR da Parte Executada, interrompendo-se 

o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N. (ID 28078172), tendo retornado 

a Carta de Citação SEM assinatura de recebimento com carimbo de “End. 

Insuficiente”, conforme AR dos Correios nº 100756 (ID 28078173). Em 

21/11/2013 o Juízo da Quarta Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

DESPACHO determinando a intimação do Município Exequente, e, em caso 

de inércia, determinou que os autos fossem ARQUIVADOS, nos termos do 

Art. 40 da LEF (ID 28078174). Consta do Sistema Apolo, que em 

28/11/2013, a Secretaria do Juízo da Vara Esp. Fazenda Pública procedeu 

o ARQUIVAMENTO nos termos do Provimento nº 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, encaminho os autos ao arquivo provisório, até 

novas determinações.”, sic. Em 03/02/2015 consta no Sistema Apolo a 

seguinte certidão: “PROCESSO REDISTRIBUÍDO: Redistribuído em 

03/02/2015 às 14:30 Horas da Quarta Vara Especializada da Fazenda 

Pública para Vara Especializada de Execução Fiscal (...) ”, sic. Em 

15/08/2017 o Município Exequente requereu a citação por Mandado da 

Parte Executada no endereço que indicou Rua Rui Barbosa, Apto. 801, 

bairro Goiabeiras, CEP 78032-040, nesta Capital (ID 28078175), anexando 

Extrato do Contribuinte nº 304389 – datado em 01/08/2019 (ID 28078175). 

Em 17/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico 

que o Processo nº 0001368-26.2009.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO 

FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28074087). 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 à data do 

DESPACHO INICIAL ocorrido em 21/01/2009, a qual retroage a data da 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO ocorrida em 08/01/2009, até a data presente 

data, transcorreram mais de ONZE ANOS sem que a Fazenda Pública 

obtivesse êxito no recebimento do seu crédito, Ressalte-se que quando 

ocorreu o último protocolo do Município Exequente (15/08/2017), onde 

indicou dados necessários da Parte Executada, inclusive CPF/CNPJ e 

endereço residencial, já havia transcorrido mais de OITO ANOS da 

distribuição desta ação, ocorrida em 08/01/2009, evidenciando-se a 

existência da PRESCRIÇÃO DIRETA, face à não citação da Parte 

Executada desde a distribuição da exordial. Com efeito, 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 PRETENSÃO EXECUTIVA em relação à CDA 

executada, quando finalmente apresentou o endereço correto da Parte 

Executada nestes autos, incorrendo em PRESCRIÇÃO DIRETA do crédito 

tributário, impondo a este Juízo o reconhecimento ex officio da ausência 

de uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

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 o Município 

Exequente finalmente indicou endereço e CPF/CNPJ da Parte Executada, 

decorridos OITO ANOS da distribuição da exordial, 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. 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. 

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 
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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 0001368-26.2009.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOSÉ CARLOS 

STANISZEWSKI – CPF NÃO INFORMADO, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na CDA Nº 

2005/5393 – venc. 20/01/2004, 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 (ID 28078175). 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$1.207,80-) 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. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - 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 
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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: 1060939-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (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 1060939-56.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:18:52 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO CNPJ Nº 08.742.188/0001-55 

- CONTRIBUINTE 734774722. CDA's Nºs 2016 / 1300081; 2017 / 1482165 e 

2018 / 1614800. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.2.43.027.0450.001. VALOR 

DA CAUSA: R$ 5.901,63- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente 

via PJE em 19/12/2019 pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO - CNPJ Nº 08.742.188/0001-55 , tendo como objeto 

o pagamento dos créditos inscritos nas CDA's Nºs 2016 / 1300081; 2017 / 

1482165 e 2018 / 1614800, referente a IPTU que incidiu sobre a Inscrição 

Municipal nº 01.2.43.027.0450.001, sendo atribuído à causa o valor de 

R$5.901,63-(ID's 27381051 e 27381052). Em 14/01/2020 foi proferido 

despacho determinando a citação por carta da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo 

único, inciso I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional (ID 

27822102), não tendo informações quanto ao seu cumprimento. Em 

22/04/2020 o Município Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, ante o pagamento administrativo do crédito executado, 

renunciando expressamente ao prazo recursal, anexando o EXTRATO DO 

CONTRIBUINTE, onde se lê que as CDA's executadas foram quitadas em 

21/01/2020 (ID 31436227), pelo valor de R$7.096,43- (ID 31436227). 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 relato necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes APÓS A 

DISTRIBUIÇÃO DESTE PJe, a este Juízo só resta homologar o pedido de 

extinção do processo formulado pelo Município Exequente, declarando 

pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com 

julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 
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924, inc. II e 925 do CPC. Acerca da extinção de execução fiscal pela 

quitação do crédito pela Parte Executada, posiciona-se a jurisprudência do 

nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verbis: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA 

OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM APANÁGIO NO 

ARTIGO 924, II DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO 

DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE 

– SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. 1 – 

Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, inciso II, do CPC, 

em razão de a obrigação ter sido cumprida pelo devedor 

extrajudicialmente, após o ajuizamento da ação, mesmo que não resistida 

a pretensão é devida a condenação nas custas processuais e em 

honorários advocatícios, observando-se o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, 

segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável 

pelo pagamento do ônus sucumbenciais. 2 – Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça, inclusive no Aglnt no AREsp 463.734/MG. Rel. Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, julgado em 

25/09/2018, DJe 01/10/2018. 3 – Recurso conhecido e provido. (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida 

Ribeiro, N.U 0000558-38.2018.8.11.0008, Julgado em 09/07/2019, 

Publicado no DJE 30/07/2019) (negritei). RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017). ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. 

II e 925 do CPC, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pelo Município 

Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL Nº 1060939-56.2019.11.0041 e DECLARO EXTINTO o presente 

PJe COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, face o pagamento administrativo do 

crédito executado, após a distribuição deste PJe. Considerando que o 

Município Exequente renunciou expressamente ao prazo recursal, 

CERTIFIQUE imediatamente o trânsito em julgado. Ante o PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE, consagrado em sede de Recurso Repetitivo pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça (STJ - Tema 143), segundo o qual o Juízo 

deve perquirir quem deu causa ao processo, para condenar no 

pagamento das custas processuais, referendado pela jurisprudência do 

nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, uma vez que o pagamento 

administrativo foi efetuado após a distribuição desta ação, sendo vedado 

ao Juízo dispensar o recolhimento da taxa judiciária e custas processuais, 

conforme exegese do Art. 141 do CTN c/c Art. 35, inc. VII da LOMAN, 

CONDENO a Parte Executada no pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS 

E TAXA JUDICIÁRIA em cinco dias, a contar da intimação, sob pena de 

inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 

da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e 

Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de 

honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal Exequente, face à 

existência de acordo extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora 

recolhido pelo Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), 

nos termos do Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017 

c/c Lei nº 2654/1988. INTIME (PJe e DJe) desta sentença o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial. INTIME 

também a Parte Executada, pessoalmente e por Carta AR, conforme 

determina o Art. 241 do CPC/2016, para vir pagar as custas e taxa 

judiciária (FUNAJURIS), CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre o 

envio e devolução do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). 

Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela Parte Executada, 

havendo constatação da inadimplência, CERTIFIQUE sobre tempestividade 

(ATO ORDINATÓRIO) e CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado nos 

Provimento nº 40/2014; 80/2014-CGJ; e 88/2014 (Protesto), 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊEM-SE BAIXAS nos Relatórios, na Distribuição e no Sistema 

PJe (ATO ORDINATÓRIO). Após o cumprimento das determinações acima, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO). 

DEIXO de determinar a REMESSA destes 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 a esta sentença de extinção 

proferida a pedido do Município Exequente. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no 

Sistema PJe, TJ/MT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito mf - 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. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL Art. 26 - Se, antes da decisão de 

primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, 

cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as 

partes. Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de 

custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse 

independerá de preparo ou de prévio depósito. - CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos 

serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou 

o interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. § 1º O comparecimento espontâneo do 

réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir 

desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à 

execução. § 2º Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo 

de: I - conhecimento, o réu será considerado revel; II - execução, o feito 

terá seguimento. 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. 496. Está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, 

a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II 

- que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução 

fiscal. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela 

entrega do dinheiro; II - pela adjudicação dos bens penhorados. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. - LEI 

COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 433 DE 28/08/2017: Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM. LEI COMP. Nº 35/1979 – LEI ORGÂNICA DA 

MAGISTRATURA NACIONAL (LOMAN): Art. 35 - São deveres do 

magistrado: ... VII - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, 

especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, 

embora não haja reclamação das partes; ... -CONSOLIDAÇÃO DAS 
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NORMAS GERAIS DA CGJ/TJMT: Art. 351. Ressalvada a Comarca de 

Cuiabá, que possui a Central de Arquivamento e Arrecadação, e até a 

expansão da referida Central para as demais Comarcas, periodicamente, o 

juiz deverá verificar a quantidade de processos que estejam tramitando ou 

arquivados provisoriamente e que tenha como único objeto a cobrança de 

custas judiciais. § 1º Após proceder ao levantamento determinado no 

caput deste artigo, o Juiz intimará o devedor, via Diário da Justiça 

Eletrônico, fixando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento de 

custas judiciais pendentes. Art. 354. Constatada a existência de saldo 

devedor de custas e taxas, com valores superiores a R$ 50,00 (cinquenta 

reais) e inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), será expedida a Certidão 

para remessa à Protesto pela Central de Arrecadação e Arquivamento, a 

qual será remetida por meio do sistema CIA para o Departamento de 

Controle e Arrecadação. (Redação alterada pelo Provimento nº 

14/2017-CGJ). -SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS 

REPETITIVOS – TEMA 143: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO 

FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. 

ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE 

DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO 

DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A 

DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. Não viola o art. 535, 

do CPC, o acórdão que vem dotado de fundamentação suficiente para 

sustentar o decidido. 2. Em sede de execução fiscal é impertinente a 

invocação do art. 1º-D, da Lei n. 9.494/97, tendo em vista que o Plenário 

do STF, em sessão de 29.09.2004, julgando o RE 420.816/PR (DJ 

06.10.2004) declarou incidentemente a constitucionalidade da MP n. 

2180-35, de 24.08.2001 restringindo-lhe, porém, a aplicação à hipótese de 

execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (CPC, art.730). 3. É 

jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de 

execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, 

define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de 

imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. 

Precedentes: AgRg no REsp. Nº 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG Nº 

1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. Nº 626.084 - SC, 

Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no 

REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; 

AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004. 

4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de 

Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a 

data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com 

a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio 

da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao 

pagamento dos honorários advocatícios. 5. O contribuinte que erra no 

preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - 

DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários 

advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a 

execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado 

com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da 

administração em analisar seu pedido. 6. Hipótese em que o contribuinte 

protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal 

e foi citado para resposta com a consequente subsistência da 

condenação da Fazenda Nacional em honorários. 7. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido 

ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, 

PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 

1111002/SP, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009). (negritei e grifei). 

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: 0002664-83.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER BENEDITO TIBALDI FRANCA (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 0002664-83.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/01/2009 10:31:58 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CLÉBER BENEDITO TIBALDI FRANÇA CPF Nº 

292.969.271-53 - CONTRIBUINTE 168045 CDA Nº 2008/236613 – venc. 

20/01/2004. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 51518 – ISSQN. VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.990,18- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

13/01/2009 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

CLÉBER BENEDITO TIBALDI FRANÇA – CPF Nº 292.969.271-53, tendo 

como objeto o recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2008/236613 – 

venc. 20/01/2004, referente ao não pagamento de ISSQN que incidiu sobre 

a Inscrição Municipal nº 51518, e o valor atribuído à causa foi R$4.990,18- 
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(ID 28147706, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com as CDA acima 

mencionada (ID 28147706, p. 3). Em 23/04/2009 foi determinada a Citação 

por Carta AR da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional 

do Art. 174 do C.T.N. (ID 28150105), tendo sido expedida a Carta de 

Citação em 20/10/2009, a qual retornou SEM assinatura de recebimento 

com carimbo de “Não existe Nr”, conforme AR dos Correios nº 

RL600214546BR (ID’s 28150107; 28150108). Em 15/03/2012 o Município 

Exequente requereu a expedição de Carta de Citação a ser cumprida no 

endereço que indicou: Rua Voluntários da Pátria, n. 350, Sala 22, Centro 

Norte, nesta capital (ID 28150109). Em 30/01/2015 consta no Sistema 

Apolo a seguinte certidão: “PROCESSO REDISTRIBUÍDO: Redistribuído em 

30/01/2015 às 14:01 Horas da Quinta Vara Especializada da Fazenda 

Pública para Vara Especializada de Execução Fiscal (...) ”, sic. Consta nos 

autos, ID 28150110, Extrato do Contribuinte nº 51518 – datado em 

30/07/2019 (ID 28150110). Em 20/01/2020 a Secretaria deste Juízo 

cer t i f icou o seguinte:  “Cert i f ico que o Processo n º 

0002664-83.2009.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28147707). 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 à data do DESPACHO INICIAL ocorrido em 23/04/2009, a 

qual retroage a data da distribuição da ação ocorrida em 13/01/2009, e, 

até a data presente data, transcorreram mais de ONZE ANOS sem que a 

Fazenda Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito, 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 presentes 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 
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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 0002664-83.2009.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de CLÉBER BENEDITO 

TIBALDI FRANÇA – CPF Nº 292.969.271-53, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na CDA Nº 

2008/236613 – venc. 20/01/2004, 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 (ID 28150109). 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$841,51-) 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 ph - 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 
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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: 0019642-14.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALTO 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 0019642-14.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/08/2004 00:00:00 DATA DA DIGITALIZAÇÃO: 

22/01/2020. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADO: ADALTO 

FERREIRA DE OLIVEIRA CPF NÃO INFORMADO - CONTRIBUINTE 10330. 

CDA's Nºs 1999 /23345; 2000/80009; 2001/7329; e 2002/68042. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.3.42.004.0336.001 - IPTU. VALOR DA 

CAUSA: R$ 356,16- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

25/08/2004 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

ADALTO FERREIRA DE OLIVEIRA – CPF NÃO INFORMADO, tendo como 

objeto o recebimento dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 1999/23345; 

2000/80009; 2001/7329; e 2002/68042, referentes ao não pagamento de 

IPTU que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 01.3.42.004.0336.001, e o 

valor atribuído à causa foi R$356,16- (ID 28222822, p. 1-2). A petição 

inicial veio instruída com a CDA acima mencionada (ID 28222822, p. 3-5 e 

28223104). Em 27/09/2004 foi determinada a Citação por Carta AR (ID 

28222822, p. 1), tendo sido expedida a Carta de Citação em 09/12/2004, a 

qual retornou aos autos SEM assinatura de recebimento visto que 

“RECUSADO”, conforme AR dos Correios nº RL586420289BR (ID 

28223105 – p.6). Em 11/05/2005 o Município Exequente requereu a citação 

via Edital da Parte Executada (ID 28223106), tendo sido expedido o EDITAL 

DE CITAÇÃO em 09/06/2005, o qual foi publicado no DJe nº 7192 de 

08/08/2005 (ID 28223107, p. 1-2) e decorreu seu prazo sem 

manifestações em 03/10/2005 (ID 28223107 – p. 3). Em 01/06/2007 o Juízo 

da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu DESPACHO 

determinando o ARQUIVAMENTO dos autos (ID 28223108). Em 29/08/2007 

o Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu DECISÃO, 

DECLARANDO PARCIALMENTE PRESCRITO “o crédito tributário 

representado pela CDA(s) com mais de cinco anos sem que a parte 

houvesse sido citada, ou seja a mais antiga”, e com relação aos demais 

créditos DETERMINOU O ARQUIVAMENTO (ID 28223110). Em 18/03/2008 o 

Município Exequente interpôs RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

alegando a omissão, de forma a indicar expressamente quais Certidões de 

Divida Ativa anexadas a peça do ingresso foram declaradas prescritas na 

decisão ora objurgada (ID’s 28223114). Em 31/03/2008 o Juízo da 

Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu decisão REJEITANDO os 

Embargos de Declaração, julgando totalmente improcedentes, ao 

fundamento de que ‘não há omissão, e, sim mera questão de uma simples 

leitura das CDA’s e interpretação nos termos do Art. 174, do CTN.’, sic (ID 

28223116). 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 Execução Fiscal para a Vara Especializada de Executivo 

Fiscal", sic. Em 22/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: 

“Certifico que o Processo nº 0019542-14.2004.8.11.0041 – 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 28222823). 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 

11/05/2005, 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 
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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). Por outro lado, 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 27/09/2004, 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 

25/08/2004, até a presente data (16/04/2020) já decorreram mais de DOZE 

ANOS, sem que a Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito na cobrança, 

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. 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. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 268 de 688



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 0019642-14.2004.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor ADALTO FERREIRA DE 

OLIVEIRA – CPF NÃO INFORMADO, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

da ação executiva dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 2000/80009; 

2001/7329; e 2002/68042, 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 (ID 28223105 – p.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$356,16 -) 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 
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Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(PJe), 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. 

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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EDUARDO COLTURATO CPF Nº 216.224.428-49 - CONTRIBUINTE 20247. 

CDA's Nºs 1999/2747; 2000/84566; 2001/11398; 2002/73446; e 

2003/151416. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.4.35.005.0178.001 – IPTU. 

VALOR DA CAUSA: R$3.310,03- SENTENÇA 196 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída 

inicialmente em 09/12/2004 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

em desfavor de JOSÉ EDUARDO COLTURATO – CPF Nº 216.224.428-49, 

tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito nas CDA’s nºs 

1999/27475; 2000/84566; 2001/11398; 2002/73446; e 2003/151416, 

referentes ao não pagamento IPTU do imóvel de Inscrição Municipal nº 

01.4.35.005.0178.001, e o valor atribuído à causa foi R$ 3.310,03- (ID 

28223626, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com as CDA’s acima 

mencionadas (ID 28223626, p. 1-3). Em 25/10/2006 foi certificado pela 

Secretaria da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública o apensamento destes 

autos aos de nºs 927-03 (ID 28224541). Em 26/06/2007 foi determinada a 

citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional do 

Art. 174 do CTN (ID 28224542), tendo sido expedida a Carta de Citação em 

25/05/2010 (ID 28224544, p. 1), a qual retornou aos autos COM assinatura 

de recebimento em 28/04/2011, conforme AR dos Correios de nº 

JJ015473673BR (ID 28224544, p. 2). Em 30/01/2015 consta no Sistema 

Apolo a seguinte certidão: "Redistribuído em 30/01/2015 às 14:25 Horas da 

Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública para Vara Especializada de 

Execução Fiscal”, sic. Em 22/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o 

seguinte: “Certifico que o Processo nº 0030414-36.2004.8.11.0041 – 

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 28223627). 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. Apesar de existir despacho determinando o processamento 

deste executivo fiscal, pretendendo o recebimento do crédito tributário 

inscrito na CDA nº 27475 - venc. 29/01/1999, observo que entre a data do 

vencimento da referida CDA e a data de distribuição desta execução em 

09/12/2004, já havia 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 à CDA N° 27475, 

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 nºs 

2000/84566; 2001/11398; 2002/73446; e 2003/151416, 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 26/06/2007, 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 

09/12/2004, até a presente data (16/04/2020) já decorreram mais de 

QUINZE ANOS, sem que a Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito na 

cobrança, 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. 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. 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 
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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 0030414-36.2004.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOSÉ EDUARDO 

COLTURATO – CPF Nº 216.224.428-49, face à ocorrência da 

PRESCRIÇÃO DIRETA do crédito tributário inscrito na CDA Nº 27475 - 

venc. 29/01/1999, e face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação 

executiva do crédito inscrito nas CDA’s Nºs 2000/84566; 2001/11398; 

2002/73446; e 2003/151416, 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 
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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 (ID 28224544 – 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$3.310,03-) está abaixo de QUINHENTOS salários mínimos, hoje 

R$1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após, 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 (PJe), 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. 

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 
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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: 0018618-48.2004.8.11.0041

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:

BRAULIO TEODORO RIBEIRO (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 0018618-48.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/08/2004 00:00:00 DATA DA DIGITALIZAÇÃO: 

17/01/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADO: BRAULIO 

TEODORO RIBEIRO CPF Nº 007.280.121-20 - CONTRIBUINTE 264336. 

CDA's Nºs 2000/103066; 2000/10317; 2000/103068;2000/103078; 

2000/103079; 2000/103030;2000/103081; 2000/103082; 2000/29607; 

2001/29608; 2001/29609; 2001/ 29019; 2001/29020; 2001/29021; 

2001/29622; 2001/29623; 2002/97402; 2002/97403; 2002/97404; 

2002/97415; 2002/97416; 2002/97417; 2002/97418; 2002/97419; 

2003/179918; 2003/179919; 2003/179920; 2003/179931; 2003/179932; 

2003/19933; 2003/179934 e 2003/179935. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.24.076.0710.001. VALOR DA CAUSA: R$ 5.386,45- SENTENÇA 196 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída inicialmente em 17/08/2004 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em desfavor de BRAULIO TEODORO RIBEIRO - CPF Nº 

007.280.121-20, tendo como objeto o recebimento dos créditos inscritos 

nas CDA’s acima enumeradas, referentes ao não pagamento de IPTU que 

incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 01.8.24.076.0710.001, e o valor 

atribuído à causa foi R$5.386,45- (ID 28086431 – p.3- 4). A petição inicial 

veio instruída com as CDA’s acima mencionadas (ID’s 28086431 – p.5; 

28086432; 28086433; 28086434; 28086435, 28086436; 28086437; 

28086438; 28086439; 28086440 e 28086441). Em 25/08/2004 foi 

determinada a citação da Parte Executada (ID 28086431, p. 3), tendo sido 

expedida Carta de Citação em 11/01/2005 (ID 28086442, p.3), a qual 

retornou aos autos SEM assinatura de recebimento, conforme AR dos 

Correios de nº RL586562446BR (ID 28086442, p.6). Em 02/09/2005 o 

Município Exequente requereu a citação a citação da Parte Executada via 

Edital, anexando ao pedido Extrato do SIAT – Sistema Integrado de 

Administração Tributária(ID 28086442 – p. 9-10), tendo sido o referido 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido em 20/10/2005, publicado no DJE nº 7258 – 

p. 62 do dia16/11/2005 (ID 28086443, p. 2-5), certificado em 14/01/2006, 

que decorreu o prazo sem manifestação do Executado(ID 28086443 – 

p.6). Em 15/05/2007 o Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública 

proferiu despacho determinando a intimação do Município Exequente, para 

se manifestar quanto ao prosseguimento do feito (ID 28086443 – p. 9). Em 

18/04/2008 o Município Exequente requereu a Suspensão do feito pelo 

prazo de 120(cento e vinte) dias(ID 28086443, p. 10-12), sendo certificado 

em05/10/2009, ter decorrido o prazo , abrindo vistas ao Município 

Exequente(ID 28086444 – p.10). Em 08/11/2011 o Município Exequente 

requereu a Penhora do imóvel objeto desta execução fiscal(ID 28086444 – 

p.11), tendo sido deferido em 14/02/2012, pelo juízo da Segunda Vara 

Especializada da Fazenda Pública(ID 28086445). Em 21/01/2015 consta do 

Sistema Apolo a seguinte certidão:" Redistribuído em 21/01/2015 às 13:22 

Horas da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública para Vara 

Especializada de Execução Fiscal Com o Número:", sic. Em 17/01/2020 a 

Secretaria deste Juízo certificou o que segue: “Certifico que o Processo 

nº 0018618-48.2004.8.11.0041 – 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 28085847). 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 de2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, em 

que pese ter sido expedido Edital de Citação em 20/10/2005, 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 
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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). Por outro lado, 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 através desta ação executiva. Com efeito, 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 25/08/2005, o qual retroage à data da distribuição da ação 

ocorrida em 17/08/2004, até a presente data (17/03/2020), decorreram 

mais de QUINZE ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em 

receber o crédito ora executado, a fim de não permitir à Fazenda Pública 

manter indefinidamente a RELAÇÃO PROCESSUAL INÓCUA, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente do 

crédito tributário, é medida de rigor, com a consequente extinção desta 

execução fiscal com resolução do seu mérito. 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. 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, com relação a não ter sido oportunizada PRÉVIA 

MANIFESTAÇÃO da Fazenda Pública, consoante disposição contida no 

Art. 40, §4º da Lei 6.830/1980, sabe-se 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): 
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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 e grifei). 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 CPC 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 0018618-48.2004.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de BRAULIO 

TEODORO RIBEIRO - CPF Nº 007.280.121-20, face à ocorrência da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE desta ação executiva dos créditos 

i n s c r i t o s  n a s  C D A ’ s  N º s 

2000/103066;2000/10317;2000/103068;2000/103078;2000/103079;2000/1

0 3 0 3 0 ; 2 0 0 0 / 1 0 3 0 8 1 ; 2 0 0 0 / 1 0 3 0 8 2 ; 2 0 0 0 / 2 9 6 0 7 ; 2 0 0 1 / 2 9 6 0 8 ; 

2 0 0 1 / 2 9 6 0 9 ; 2 0 0 1 / 2 9 0 1 9 ; 2 0 0 1 / 2 9 0 2 0 ; 2 0 0 1 / 2 9 0 2 1 ; 2 0 0 1 / 2 9 6 2 2 ; 

2001/29623;2002/97402;2002/97403;2002/97404;2002/97415;2002/97416;

2 0 0 2 / 9 7 4 1 7 ;  2 0 0 2 / 9 7 4 1 8 ;  2 0 0 2 / 9 7 4 1 9 ; 

2003/179918;2003/179919;2003/179920;2003/179931;2003/179932;2003/

19933;2003/179934; e 2003/179935, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA 

ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SEREM 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. DEIXO de determinar a intimação da 

Parte Executada por AR, visto que não foi possível localizá-la no endereço 

fornecido pelo Município Exequente nos autos, conforme AR dos Correios 

nº RL586562446BR (ID 28086442, p.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$5.386,45-) está abaixo de QUINHENTOS 

salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Decorrido 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 (PJe), 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 
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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: 0034644-24.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOEMY GOMES 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 0034644-24.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/12/2004 00:00:00 DATA DA DIGITALIZAÇÃO: 

20/01/2020 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADO: NOEMY 

GOMES DA SILVA CPF Nº 207.079.081-91 - CONTRIBUINTE 11443. CDA's 

Nºs 1999/23980; 2000/80654; 2001/7969; 2002/68798; 2003/145688 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.4.1.30.070.3880.001 - IPTU. VALOR DA 

CAUSA: R$ 339,97- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

29/12/2004 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor 

NOEMY GOMES DA SILVA–CPF Nº207.079.081-91 , tendo como objeto o 

recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 1999/23980; 2000/80654; 

2001/7969; 2002/68798;2003/145688; referente ao não pagamento IPTU, 

do imóvel  que inc id iu sobre a Inscr ição Munic ipa l 

nº01.4.1.30.070.3880.001, e o valor atribuído à causa foi R$339,97- (ID 

28123065, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com as CDA’s acima 

mencionadas (ID 28123065, p. 3-5 e 28123658 – p.1-2). Em 02/02/2005 foi 

determinada a citação da Parte Executada (ID 28123659, p. 1), SEM 

informações de seu cumprimento. Em 28/05/20077 o Juízo da Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública proferiu SENTENÇA de 

PRESCRIÇÃO do crédito tributário representada pela CDA com mais de 

CINCO A NOS sem que a parte houvesse sido citada, e quanto as demais 

CDA’s, determinou o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO, sem baixa no Cartório 

Distribuidor (ID 28123661). Em 13/02/2009 o Município Exequente interpôs 

RECURSO DE APELAÇÃO considerando que a contagem do prazo 

prescricional entabulado pelo Juízo de Primeiro Grau restou equivocado 

(ID’s 28123663; 28123664; 28123665 e 28123666). Em 19/06/2009 o Juízo 

da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública proferiu DECISÃO, 

NÃO ADMITINDO O RECURSO DE APELAÇÃO, face a sua impropriedade 

para atacar decisão que ‘extinguiu parcialmente a execução fiscal’, sic, 

determinando o cumprimento da decisão recorrida, v.g., ARQUIVAMENTO 

(ID 28123667). Em 19/01/2015 consta do Sistema Apolo a seguinte 

certidão: "Redistribuído em 29/01/2015 às 14:29 Horas da Primeira Vara 

Especializada da Fazenda Pública para Vara Especializada de Execução 

Fiscal ", sic Em 20/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: 

“Certifico que o Processo nº 0034644-24.8.11.0041 – 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 28123066). 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 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 
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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 

29/12/2004, até a presente data já decorreram mais de QUINZE ANOS, 

sem que a Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito na cobrança, 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. 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. 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 
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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 0034633-24.2004.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de NOEMY GOMES DA 

SILVA – CPF N° 207.079.081-91, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da 

ação executiva dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 2000/80654; 

2001/7969; 2002/68798; 2003/145688, 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 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$339,97-) 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 (PJe), 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 
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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: 0021557-98.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLA 1 GRAU H. VIEGAS DE PINHO (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 0021557-98.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/09/2004 00:00:00 DATA DA DIGITALIZAÇÃO: 

20/01/2020 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADO: ESCOLA 1 

GRAU H. VIEGAS DE PINHO CNPJ NÃO INFORMADO - CONTRIBUINTE 

31058. CDA's Nºs 315090 e 79616. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.24.004.0965.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.997,73- SENTENÇA 196 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída inicialmente em 13/09/2004 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em desfavor de ESCOLA 1 GRAU H. VIEGAS DE PINHO – CNPJ 

NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento dos créditos inscritos 

nas CDA’s Nºs 315090 e 79616, referentes ao não pagamento de IPTU 

que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 01.5.24.004.0965.001, e o valor 

atribuído à causa foi R$3.997,73- (ID 28126151, p. 1-2). A petição inicial 

veio instruída com as CDA's acima mencionadas (ID 28126151, p. 3-4). Em 

20/01/2005 foi determinada a Citação por Carta AR (ID 28126821, p. 1), 

tendo sido expedida a Carta de Citação em 11/08/2005, a qual retornou 

aos autos SEM assinatura de recebimento, conforme AR dos Correios nº 

RL839405961BR (ID 28126822). Em 01/06/2007 o Juízo da Primeira Vara 

Esp. da Fazenda Pública proferiu DECISÃO, declarando PRESCRITO o 

crédito tributário executado com mais de CINCO ANOS, julgando 

Parcialmente Prescrito e determinando o PROSSEGUIMENTO quanto as 

demais CDA’s não prescritas (ID 28126832). Consta do Sistema Apolo que 

o Município Exequente recebeu COM CARGA os autos físico em 

26/10/2007 e os devolveu à Secretaria do Juízo em 23/01/2008. Em 

23/06/2009 foi certificado pela Secretaria do Juízo da Primeira Vara Esp. 

da Fazenda Pública que “Considerando o lapso temporal entre a data em 

que o procurador do Exequente retirou os autos em carga e a sua 

devolução sem interposição de recurso, certifico e dou fé, nesta data, que 

a sentença de fls. transitou em julgado.’, sic. Em mesma data, o Juízo da 

Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu DESPACHO, nos seguintes 

termos: “Vistos em correição. Tendo em vista a não interposição de 

recurso em face da decisão proferida nos autos, determino o 

prosseguimento da execução, nos moldes determinado. Cumpra-se.’, sic. 

Em 24 e 28/11/2011, segundo consta do Sistema Apolo, 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 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 Execução Fiscal para a Vara Especializada de 

Executivo Fiscal", sic. Em 20/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o 

seguinte: “Certifico que o Processo nº 0019542-14.2004.8.11.0041 – 

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 28126152). 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 20/01/2005, 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. 
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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 DA AÇÃO ocorrida em 13/09/2004, até a presente data já 

decorreram mais de QUINZE ANOS, sem que a Fazenda Pública Municipal 

obtivesse êxito na cobrança, a fim de não permitir à Fazenda Pública 

manter indefinidamente uma 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. 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. 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 
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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 0021557-98.2004.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ESCOLA 1 GRAU 

H. VIEGAS DE PINHO – CNPJ NÃO INFORMADO, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na CDA Nº 79616, 

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 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. 

DEIXO de determinar a intimação da Parte Executada por AR, visto que não 

foi possível localizá-lo no endereço fornecido pelo Município Exequente, a 

qual retornou aos autos SEM assinatura de recebimento, conforme AR dos 

Correios nº RL839405961BR (ID 28126822) 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$3.997,73-) 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 

(PJe), 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 
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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: 0021406-35.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAIR PAES 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 0021406-35.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/09/2004 00:00:00 DATA DA DIGITALIZAÇÃO: 

22/01/2020. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADO: DEVAIR 

PAES DE ARRUDA CPF NÃO INFORMADO - CONTRIBUINTE 43594. CDA's 

Nºs 1999/34782; 2000/93143; 2001/20043; 2002/85088; e 2003/165632. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.44.026.0112.001 - IPTU. VALOR DA 

CAUSA: R$ 363,63- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

10/09/2004 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor 

DEVAIR PAES DE ARRUDA – CPF NÃO INFORMADO, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 1999/34782; 

2000/93143; 2001/20043; 2002/85088 e 2003/165632, referentes ao não 

pagamento IPTU que incidiu sobre do imóvel da Inscrição Municipal nº 

01.5.44.026.0112.001, e o valor atribuído à causa foi R$363,63- (ID 

280222800, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com as CDA’s acima 

mencionadas (ID280222800, p. 3-5 e 28222865). Em 20/01/2005 foi 

determinada a citação da Parte Executada (ID 28222866, p. 1), SEM 

informações sobre seu cumprimento. Em 29/05/2007 o Juízo da Primeira 

Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu DECISÃO, de ofício, declarando 

prescrito o crédito tributário com mais de cinco anos, e quanto aos demais 

créditos, de pequeno valor, determinou o ARQUIVAMENTO, sem baixa no 

Cartório Distribuidor (ID 28222867). Em 25/11/2011 o Juízo da Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública, em REGIME DE EXCEÇÃO, 

proferiu decisão determinando o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO até a 

manifestação da parte interessada (ID 28222872 – p.1). Consta do 

Sistema Apolo que o Município Exequente retirou os autos COM CARGA na 

data de 13/11/2014 e os devolveu em 10/02/2015. Em 19/02/2015 consta 

do Sistema Apolo a seguinte certidão: "Redistribuído em 19/02/2015 às 

14:19 Horas da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública para Vara 

Especia l izada de Execução F isca l  Com o Número : 

21406-35.2004.811.0041 ", sic. Em 26/06/2019, em sede de REGIME DE 

EXCEÇÃO 2019, o MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. José Arimatéia 

Neves da Costa (Portaria n. 42/2019 - CGJ) proferiu DESPACHO 

determinando a intimação do Município Exequente para se manifestar em 

dez dias “a fim de dar prosseguimento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento por inércia”, sic (ID 28222873). Em 22/01/2020 a Secretaria 

deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0021406-35.2004.8.11.0041 – 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 28222801). 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 20/01/2005, 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), que após a 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO ocorrida em 10/09/2004, até a presente data 

(16/04/2020) já decorreram mais de QUINZE ANOS, sem que a Fazenda 

Pública Municipal obtivesse êxito na cobrança, a fim de não permitir à 

Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual inócua, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE do feito, 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 
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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 

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 0021406-35.2004.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de DEVAIR PAES DE 

ARRUDA – CPF NÃO INFORMADO, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

da ação executiva dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 2000/93143; 

2001/20043; 2002/85088 e 2003/165632, 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 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$363.63-) 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 (PJe), 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. 

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: 0002740-83.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CUNHA DE ARAUJO (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 0002740-83.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/01/2004 00:00:00 DATA DA DIGITALIZAÇÃO: 

21/01/2020. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADO: LUIZ 

CUNHA DE ARAUJO CPF NÃO INFORMADO - CONTRIBUINTE 57228. CDA's 

Nºs 1998/886961 e 1998/886963. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.15.049.0212.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$167,04- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente na data acima em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor da Parte Executada em epígrafe, tendo 

como objeto o recebimento do crédito inscrito na CDA acima numerada, 

referente ao não pagamento de IPTU que recaiu sobre o imóvel de 

Inscrição Municipal acima especificado. A petição inicial veio instruída com 

as CDA’s que relacionou. Em seguida, foi determinada a citação da Parte 

Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, nos termos do Art. 

174 do CTN, tendo sido expedido Mandado de Execução Fiscal, não 

havendo informações nos autos quanto ao seu cumprimento. 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 

Execução Fiscal para a Vara Especializada de Executivo Fiscal", sic. A 

Secretaria deste Juízo certificou que o feito, originariamente em suporte 

físico, fora DIGITALIZADO, nos termos das Portarias Conjuntas n°. 

8 7 0 / 2 0 1 9 - P R E S ,  9 1 4 / 2 0 1 9 - P R E S ,  1 0 7 6 / 2 0 1 9 - P R E S - C G J , 

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, à esta VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL. 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. Apesar de existir despacho determinando o processamento 

deste executivo fiscal, onde se pretende o recebimento do crédito 

tributário inscrito nas CDA’s executadas em epígrafe, observo que entre a 

data dos seus vencimentos e a data da DISTRIBUIÇÃO ORIGINAL desta 

execução já haviam decorrido mais de CINCO ANOS sem a ocorrência de 

qualquer causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo 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).” 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. Por outro lado, apesar de não ter sido oportunizada 

PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda Pública, consoante disposição 

contida no Art. 40, §4º da Lei 6.830/1980 - LEF, tratando-se de 

EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR, como no presente caso, 

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. (...) § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento 

tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004) § 5o A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade do § 4º do dispositivo 

acima, 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 
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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). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, 

inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com os Arts. 487, 

inc. II e 927, incs. III e IV, ambos do CPC, DECLARO EX OFFICIO 

PRESCRITA a pretensão executiva em relação aos créditos tributários 

inscritos nas CDA’s em epígrafe, e, consequentemente, JULGO EXTINTA a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Após o trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou 

EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ das CDA’s executadas, da relação de Créditos da Fazenda 

Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela 

Fazenda Pública Municipal, 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 ocorrência da 

PRESCRIÇÃO DIRETA da pretensão executiva antes da propositura desta 

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 e DJe) 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 localizá-la no endereço 

fornecido pelo Município Exequente, conforme AR dos Correios anexado 

aos autos. 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 está abaixo de QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou 

seja, R$ 522.500,00-. Após o decurso do 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 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO),. PUBLIQUE (PJe), 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; 

... Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: ... III - os acórdãos em 

incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas 

repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial 

repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal 

em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 

infraconstitucional; ... - 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 
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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: 0025104-49.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEOCLECIANO FERREIRA VIEIRA (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 0025104-49.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/10/2004 00:00:00 DATA DA DIGITALIZAÇÃO: 

21/01/2020. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADO: 

DEOCLECIANO FERREIRA VIEIRA CPF Nº 103.646.411-34- CONTRIBUINTE 

938. CDA's Nºs 61532 e 136483. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.2.35.056.0122.001. VALOR DA CAUSA: R$374,56- SENTENÇA 196 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída inicialmente em 19/10/2004 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em desfavor de DEOCLECIANO FERREIRA VIEIRA – CPF Nº 

103.646.411-34, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito na 

CDA’s Nºs 61532 e 136483, referentes ao não pagamento IPTU do imóvel 

de Inscrição Municipal nº 01.2.35.056.0122.001, e o valor atribuído à 

causa foi R$374,56- (ID 28172785, p. 1-2). A petição inicial veio instruída 

com as CDA’s acima mencionadas (ID’s 28172785, p. 3-4). Em 25/10/2004 

foi determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional do Art. 174 do CTN (ID 28172785 – p.1), tendo sido expedida 

a Carta de Citação em 03/04/2007 (ID 28175556), a qual retornou aos 

autos COM assinatura de recebimento em 28/05/2007, conforme AR dos 

Correios de nº RL653258892BR (ID 28175560). Em 28/09/2009 o Município 

Exequente requereu expedição de oficio via sistema BACEN/JUD, a fim de 

constatar a existência de contas correntes e/ou aplicações financeiras em 

nome do Executado, e, por conseguinte, a Penhora On Line da quantia 

atualizada de R$844,65(ID 28175564), tendo sido DEFERIDO em 

13/08/2010 pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda 

Pública(ID28175566). Em 14/06/2013 vistos em correição pelo Juízo da 

Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública, foi proferida DECISÃO 

determinando o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO do feito, com baixa apenas 

no relatório estatístico, em razão do valor estar abaixo de 15 UPF/MT(ID 

28175568 – p.2). Em 30/01/2015 consta no Sistema Apolo a seguinte 

certidão: "Redistribuído em 30/06/2015 às 10:03 Horas da Terceira Vara 

Especializada da Fazenda Pública para Vara Especializada de Execução 

Fiscal Com o Número: 25104-49.2004.811.0041:” SIC. Em 14/05/2015 o 

Município Exequente requereu o DESARQUIVAMENTO do feito para análise 

e providências (ID28175569), tendo sido deferido o pedido em 22/07/2015 

pelo Juízo do GAB. II da Vara Especializada de Execução Fiscal (ID 

28175571). Em 21/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: 

“Certifico que o Processo nº 0025104.40.2004.8.11.0041 – 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 28172786). 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 25/10/2004, 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 DA AÇÃO ocorrida em 

19/10/2004, houve a Citação da Parte Executada em 28/05/2007, e, até a 

presente data já decorreram mais de DOZE ANOS, sem que a Fazenda 

Pública Municipal obtivesse êxito na cobrança, 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. 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. 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 
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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 

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 
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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 0025104-49.2004.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de DEOCLECIANO 

FERREIRA VIEIRA – CPF Nº 103.646.411-34, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 

2002/61532 e 2003/136483, 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$844,65-) 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 (PJe), 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. 

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, 
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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: 0018763-07.2004.8.11.0041

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:

ANGELO BORTOLOTE (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 0018763-07.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/08/2004 00:00:00 DATA DA DIGITALIZAÇÃO: 

20/01/2020 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADO: ANGELO 

BORTOLOTE CPF NÃO INFORMADO - CONTRIBUINTE 55202. CDA's Nºs 

1999/40826; 2000/100022; 2001/26735; 2002/93825; e 2003/175547. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.8.13.062.0123.001 - IPTU. VALOR DA 

CAUSA: R$305,06- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

18/08/2004 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor 

ANGELO BORTOLOTE – CPF NÃO INFORMADO, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs1999/40826; 

2000/100022; 2001/26735; 2002/93825 e 2003/175547, referente ao não 

pagamento IPTU’s, do imóvel que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 

01.8.13.062.0123.001, e o valor atribuído à causa foi R$ 305,06-(ID 

28139532, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com as CDA’s acima 

mencionadas (ID 28139532, p. 3-5 e 28144437). Em 07/12/2004 foi 

determinada a citação da Parte Executada (ID 28144438), SEM 

informações de seu cumprimento. Em 25/05/2007 o Juízo da Quinta Vara 

Esp. da Fazenda Pública proferiu SENTENÇA, de ofício, declarando 

prescrito o crédito tributário com mais de 05 anos, e, quanto aos demais 

créditos de pequeno valor, determinou o arquivamento, sem baixa no 

Cartório Distribuidor (ID 28144440). Em 02/03/2009 o Município Exequente 

interpôs com Recurso de Apelação considerando que a contagem do 

prazo prescricional entabulado pelo Juízo de Primeiro Grau restou 

equivocado, bem como a inércia para a conclusão dos atos executórios 

se deu sem o concurso do apelante(ID 28145342; 28145343; 28145344 e 

28145345). Em 16/06/2009 o Juízo da Primeira Vara Especializada da 

Fazenda Pública, proferiu decisão deixando de receber o Recurso de 

Apelação diante de sua propriedade para atacar decisão que extinguiu 

parcialmente a execução fiscal (ID 28145346). Em 23/03/2012 o Município 

Exequente requereu o prosseguimento do feito mediante carta de 

citação(ID 28145348). Em 12/03/2012 o Juízo da Primeira Vara 

Especializada da Fazenda Pública, proferiu decisão determinando o 

arquivamento provisório desta execução fiscal, em razão do valor abaixo 

de 15UPF/MT(ID 28145349). Em 19/02/2015 consta do Sistema Apolo a 

seguinte certidão:" Redistribuído em 19/02/2015 às 15:42 Horas da 

Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública para Vara Especializada 

de Execução Fiscal Com o Número: 18763-07.2004.811.0041", sic. Em 

20/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o 

Processo nº 0018763-07.2004.8.11.0041 – 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 28139533). 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 18/08/2004, até a presente data 

(19/04/2020) já decorreram mais de QUINZE ANOS, sem que a Fazenda 

Pública Municipal obtivesse êxito na cobrança, 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. 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. 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 
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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 

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 0018763-07.2004.8.11.0041, 
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promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ANGELO 

BORTOLETE – CPF NÃO INFORMADO, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 

2000/100022; 2001/26735; 2002/93825; e 2003/175547, 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 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. 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$305,06-) 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 

(PJe), 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. 

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 
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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

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005891-04.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ VICENTE DORILEO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que o Processo nº 0005891-04.1997.8.11.0041 – 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, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014038-62.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

STELA AMERICO FERNANDES (EXECUTADO)

INTER-RUN INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

LUIZ SANTANA CORREA (EXECUTADO)

ITAMAR DE ALMEIDA RAMOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014038-62.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004840-26.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CICLOVIA COM DE PECAS BICICLETAS E MAT ESPORTIVOS LTDA 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004840-26.1995.8.11.0041 – 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, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004709-51.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO PANTANAL LTDA. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004709-51.1995.8.11.0041 – 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, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014284-97.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERREIRA ANDRADE INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

MARIA GERALDA FERREIRA DE ANDRADE (EXECUTADO)

SIMONE MARIA FERREIRA ANDRADE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014284-97.2006.8.11.0041 – 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, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014921-19.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO PINHEIRO MACHADO (EXECUTADO)

EDGAR DE ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

DROGARIA CUIABA LTDA - ME (EXECUTADO)

ENEAS YONEZAWA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014921-19.2004.8.11.0041 – 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, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005853-30.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. LAUREANO - ME (EXECUTADO)

ADELINO JOSE LAUREANO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005853-30.2013.8.11.0041 – 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, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL
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Processo Número: 0000645-75.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PIERRE MARRET - ME (EXECUTADO)

PIERRE MARRET (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000645-75.2007.8.11.0041 – 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, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0044504-68.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO RIBEIRO (EXECUTADO)

MARGARETH LUZIA DA PENHA RIBEIRO (EXECUTADO)

C.E.M. COMERCIO DE ROUPAS CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MANOEL BENEDITO DE BARROS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0044504-68.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0022491-85.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARENA SPORTS EIRELI - ME (EXECUTADO)

ARILDO BERDUN DA SILVA (EXECUTADO)

LUCIA ABBADIA LEVENTI DUARTE (EXECUTADO)

ARTUR DOHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022491-85.2006.8.11.0041 – 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, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0030691-03.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRÉ STUART SANTOS OAB - MS10637-O (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA OAB - MT18714-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - MT 

(EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030691-03.2014.8.11.0041 – 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, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0045437-41.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAQUE COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

SANTINA JOANA GOMES (EXECUTADO)

JOSE BONFIM GOMES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045437-41.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012235-44.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAGUIMAR STELA FINCO DOS SANTOS (EXECUTADO)

ABADIO PEREIRA CARDOSO (EXECUTADO)

UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO (EXECUTADO)

CESARINA FELISBERTO (EXECUTADO)

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

JOSE AUGUSTO PINHEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIANDRO DOS SANTOS TAVARES OAB - GO22011-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0012235-44.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012985-46.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VICUNNA INDUSTRIA E COMERCIO DE VELAS LTDA - ME (EXECUTADO)

MATILDES GOMES RODRIGUES (EXECUTADO)

VANDERLEI DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012985-46.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008786-83.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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EMERSON FERNANDEZ ALVES PEREIRA - ME (EXECUTADO)

EMERSON FERNANDEZ ALVES PEREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008786-83.2007.8.11.0041 – 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, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013168-12.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARJ DIAGNOSTICOS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

NANCI MECENAS LIMA (EXECUTADO)

MATHEUS MECENAS DE OLIVEIRA LIMA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013168-12.2013.8.11.0041 – 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, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006836-97.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006836-97.2011.8.11.0041 – 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, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011258-52.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAVOLA PIENA RESTAURANTE LTDA (EXECUTADO)

DANIELLE APARECIDA GABRIEL (EXECUTADO)

MIRIAM PAULA GABRIEL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011258-52.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008422-09.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DULCINEY ALCANTARA DE CAMPOS - ME (EXECUTADO)

DULCINEY ALCANTARA DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008422-09.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013639-72.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WIRGULINO CICERO CAMARGOS - ME (EXECUTADO)

WIRGULINO CICERO CAMARGOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT7888-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0013639-72.2006.8.11.0041 – 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, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021916-62.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGDA BARAO DIONISIO (EXECUTADO)

MARCO ANTONIO DIONISIO (EXECUTADO)

INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES CREBOM LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021916-62.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0019707-62.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEITI VALTER MARUITI (EXECUTADO)

OSVALDO TSUTOMU YOSHIMURA (EXECUTADO)

MORISO MARUITI (EXECUTADO)

VERDE TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

TETSUZI MARUITI (EXECUTADO)

ATUSHI YOSHIMURA (EXECUTADO)

LUIZ FUTOSHI YOSHIMURA (EXECUTADO)

MOTOI YOSHIMURA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONÇA OAB - MT6173-O 

(ADVOGADO(A))

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA OAB - MT5868-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0019707-62.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 
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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, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0034611-24.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

CLAUDENY MARTINS REZENDE (EXECUTADO)

ANTONIO ERNANI KUHN (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034611-24.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036697-94.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS INACIO DA SILVA (EXECUTADO)

MOINHO TRIGOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS 

LTDA (EXECUTADO)

LAURO ALVES DE ARRUDA (EXECUTADO)

LUIZ CLAUDIO SILVESTRE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036697-94.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020454-70.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

ELIZABETH DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020454-70.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0043256-67.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS PAVAO (EXECUTADO)

VICENTE ALVES PEREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0043256-67.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017818-34.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S.F. CORREA - ME (EXECUTADO)

SILBENE FONTES CORREA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017818-34.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038380-69.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA P. DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

ROSANA PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038380-69.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009470-81.2002.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON CARLOS GUERRA ANTUNES - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009470-81.2002.8.11.0041 – 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, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020000-42.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRUDENPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 

(EXECUTADO)

JOSE CARLOS PIRES (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020000-42.2005.8.11.0041 – Classe: 
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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, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0047247-51.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON SEBASTIAO FARINAZZO (EXECUTADO)

RODOBENS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (EXECUTADO)

PEDRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

VALDECIR PEREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0047247-51.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015984-64.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO RIVELINO DE MEDEIROS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015984-64.2013.8.11.0041 – 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, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0035903-78.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J A COMERCIO DE DISCO LTDA (EXECUTADO)

NELSON BORTOLETI (EXECUTADO)

JOAO BATISTA ALVES DUARTE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0035903-78.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0026006-60.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SO CAMPING LTDA - ME (EXECUTADO)

CLEUSA LINA DE MATOS (EXECUTADO)

ROSENEI DE MATOS (EXECUTADO)

MICHELE DE BRITO NUNES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0026006-60.2008.8.11.0041 – 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, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0033042-80.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0033042-80.2013.8.11.0041 – 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, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35552 Nr: 2397-07.2017.811.0082

 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: NEIDE KIYOMI ODASHIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORSATO BRAZ - 

OAB:21.488/A/MT, Manoel Antônio de Rezende Davi - OAB:6.078, 

Ninagin Prestes Dallagnol Machado - OAB:17602/A, Xavier 

Leonidas Dallagnol - OAB:9.786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, tornando 

definitiva a liminar concedida nos autos (fls. 329/335), por conseguinte, 

DECLARO NULO o Auto de Infração n. 104.026, lavrado em 30.4.2010 em 

face de NEIDE KIYOMI ODASHIRO, por vício em seu elemento motivo 

(pressuposto de fato), uma vez que não restou evidenciada a 

responsabilidade administrativa ambiental da parte requerente/autuada, 

especialmente em relação à ação/conduta que lhe foi atribuída e o nexo de 

causalidade, por conseguinte, nulo o Processo Administrativo n. 

357.628/2010, que tramitou perante a Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente – SEMA-MT.

2.2. Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

2.3. CONDENO a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO ao 

pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$25.499,34 (vinte e 

cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos), 

montante correspondente a 3% (três por cento) do valor da causa, com 

fundamento no art. 85, §§2º, incisos I e IV, e 8º, do Código de Processo 

Civil.

2.4. Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

2.5. Submeto esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o 

direito controvertido tem valor certo – R$849.978,00 (oitocentos e 

quarenta e nove mil, novecentos e setenta e oito centavos) –, excedendo 

a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso 

II, do Código de Processo Civil.

2.6. Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao E. TJMT nos 

termos do art. 496, §1º, do Código de Processo Civil.

2.7. P.R.I.C.
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Cuiabá, 24 de abril de 2020.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 49468 Nr: 3305-30.2018.811.0082

 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: ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO 

(SEMA-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto de Cunto 

Montenegro - OAB:11903-A, Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848-B/MT, juliana ferreira gomes da silva - OAB:9.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a prescrição da 

pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à 

infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 107496 

de 21.07.2010, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo 

Administrativo n. 569852/2010, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 

20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º, 

caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da 

multa proveniente do referido auto de infração.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do 

art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.480,00 (cinco mil, quatrocentos 

e oitenta reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do Código 

de Processo Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Comunique-se a i. Relatora do RAI n. 1002401-11.2019.8.11.0000, 

Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, a respeito da 

presente sentença, enviando-lhe cópia.

 Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez 

que o direito controvertido tem valor certo – R$ 54.800,00 (cinquenta e 

quatro mil e oitocentos reais) –, não excedente a 500 (quinhentos) 

salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo-se com as baixas de estilo.

P.R.I.C.

Cuiabá, 24 de abril de 2020.

(assinada digitalmente)

 Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36383 Nr: 2961-83.2017.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julyeferson Christiano da 

Costa Santos - OAB:17844, VANESSA ALVES CONTO - OAB:15414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos presentes Embargos à 

Execução, em todos os seus termos, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015, determinando o prosseguimento da execução até seus 

ulteriores termos.

 Condeno o embargante ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 206,00 (duzentos e seis reais), 

nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

DETERMINO, ainda, seja trasladada cópia da presente sentença para os 

autos da Ação de Execução Fiscal n. 2132-05.2017.811.0082 (Cód. 

35224).

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo-se com as baixas de estilo.

P.R.I.C.

Cuiabá, 24 de abril de 2020.

(assinada digitalmente)

 Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

Varas Criminais

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 550688 Nr: 41491-48.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBERSON CORREIA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO FERREIRA GOMES 

FILHO - OAB:4330, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EBERSON CORREIA DE CAMPOS, Rg: 

1571966-9, Filiação: Elza Salete Correia de Campos/bernadete Mª Delgado 

e Leonel de Campos, data de nascimento: 13/05/1991, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isso, Julgo Parcialmente Procedente a pretensão contida 

na denúncia de fls. 122/125 formulada pelo Ministério Público Estadual 

para CONDENAR o réu EBERSON CORREIA DE CAMPOS, qualificado nos 

autos em exame, pela prática dos crimes previstos nos art. 180, caput, do 

Código Penal, c.c. art. 244-B do ECA, c.c. art. 70, c.c. art. 307, c.c. art. 69, 

c.c. art. 61, inc. I, c.c. art. 65, inc. III, alínea “d”, todos do Código Penal.4. 

Dosimetria:Em obediência ao princípio constitucional da individualização da 

pena, passo à dosimetria, nos moldes preconizados pelo art. 68 do Código 

Penal.4.1. Crime de receptação:A pena prevista para o crime de 

receptação simples é de 01 (um) ano a 04 (quatro) anos de reclusão e 

multa.a) Circunstâncias judiciais:Analisando a culpabilidade do réu entendo 

que a intensidade do dolo que permeou a sua conduta não extrapola a 

gravidade do crime de receptação. Infere-se dos relatos que o réu foi 

encontrado na posse de diversos objetos frutos de roubo, logrando êxito 

na sua conduta sem maiores esforços ou outros excessos capazes de 

justificar o aumento da pena nesta fase. Acerca dos antecedentes 

criminais, há registro nos autos, tendo o acusado uma condenação em 

seu desfavor com trânsito em julgado. Portanto, tal circunstância será 

utilizada como agravante na próxima fase. Ainda, sobre a conduta social 

do acusado, não houve provas produzidas durante a instrução 

processual acerca do comportamento do réu na comunidade, ou seja, 

entre a família, parentes e vizinhos, capazes de sustentar decreto mais 

severo em razão da inserção do agente em seu meio social.Nesta mesma 

linha, a personalidade do agente também não foi avaliada, não havendo 

dados objetivos para valoração desta circunstância. Os motivos do crime 

não extrapolaram os elementos do tipo penal e as circunstâncias do crime 

também não excederam as normalmente empregadas em crimes desta 

espécie, de modo que ambas as circunstâncias se mantiveram na seara 

das razões subjetivamente embutidas no tipo penal, não justificando 

aumento da pena base. As consequências do crime foram mitigadas pela 

devolução dos bens às vítimas e não houve outra consequência que não 

o prejuízo material. As vítimas não estava no local e nada pode fazer ou 

fez para influenciar no resultado criminoso, de modo que o comportamento 

da vítima não serviu para minorar o quantum de pena, nesta primeira fase 

da dosimetria.Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por 

bem fixar a pena base no mínimo legal: em 01 (um) ano de reclusão e 10 

(dez) dias-multa.b) Circunstâncias legais:Presente a atenuante da 

confissão espontânea e a agravante da reincidência.Nestes casos em 

que há concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes o E. Superior 

Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência nº 

1.154.752/RS firmou entendimento no sentido da possibilidade de 

compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante 
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da reincidência. Dessa forma, com a compensação das circunstâncias 

legais da confissão espontânea e da reincidência, mantenho a pena em 01 

(um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.c) Causas de diminuição e de 

aumento de pena:Ante a inexistência de outras circunstâncias 

modificadoras desta pena mantenho a pena em 01 (um) ano de reclusão e 

10 (dez) dias-multa, para este delito.4.2. Crime de Corrupção de menor:A 

pena prevista para o crime de corrupção de menor é de 01 (um) ano a 04 

(quatro) anos de reclusão.a) Circunstâncias judiciais:Analisando a 

culpabilidade do réu entendo que a intensidade do dolo que permeou a sua 

conduta não extrapola a gravidade do crime de corrupção de menor. O réu 

de fato cometeu crime com a participação de menor, contudo não há 

excesso capaz de sustentar um maior grau de reprovação da conduta, 

nesta fase. Acerca dos antecedentes criminais, há registro nos autos, 

tendo o acusado uma condenação em seu desfavor com trânsito em 

julgado. Portanto, tal circunstância será utilizada como agravante na 

próxima fase. Ainda, sobre a conduta social do acusado, não houve 

provas produzidas durante a instrução processual acerca do 

comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e 

vizinhos, capazes de sustentar decreto mais severo em razão da 

inserção do agente em seu meio social.Nesta mesma linha, a 

personalidade do agente também não foi avaliada, não havendo dados 

objetivos para valoração desta circunstância. Os motivos do crime não 

extrapolaram os elementos do tipo penal e as circunstâncias do crime 

também não excederam as normalmente empregadas em crimes desta 

espécie, de modo que ambas as circunstâncias se mantiveram na seara 

das razões subjetivamente embutidas no tipo penal, não justificando 

aumento da pena base.As consequências do crime não lhe favorecem, 

uma vez que a ação conjunta vai acarretar prejuízos severos à 

personalidade da menor que ainda está em formação.Posto isso, atento à 

diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base no 

mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão.b) Circunstâncias 

legais:Presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da 

reincidência.Nestes casos em que há concurso de circunstâncias 

agravantes e atenuantes o E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento 

dos Embargos de Divergência nº 1.154.752/RS firmou entendimento no 

sentido da possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão 

espontânea e a agravante da reincidência. Dessa forma, com a 

compensação das circunstâncias legais da confissão espontânea e da 

reincidência, mantenho a pena em 01 (um) ano de reclusão.c) Causas de 

diminuição e de aumento de pena:Ante a inexistência de outras 

circunstâncias modificadoras desta pena mantenho a pena em 01 (um) 

ano de reclusão, para este delito.Concurso Formal entre os Crimes de 

Receptação e Corrupção de Menor:Em atenção à regra do concurso 

formal de crimes disposta no art. 70, do Código Penal, exaspero a pena do 

crime de Receptação [01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa] em 

1/6 (um sexto), encontrando o montante de 01 (um) ano e 02 (dois) meses 

de reclusão e 11 (onze) dias-multa, como o quantum a ser definitivamente 

aplicado ao acusado em relação a estes delitos.4.3. Crime de Falsidade 

Identidade:A pena prevista para o crime de Falsidade Identidade é de 03 

(três) meses a 01 (um) ano de detenção, ou multa.a) Circunstâncias 

judiciais:Analisando a culpabilidade do réu entendo que a intensidade do 

dolo que permeou a sua conduta não extrapola a gravidade do crime de 

Falsa Identidade. Acerca dos antecedentes criminais, há registro nos 

autos, tendo o acusado uma condenação em seu desfavor com trânsito 

em julgado. Portanto, tal circunstância será utilizada como agravante na 

próxima fase. Ainda, sobre a conduta social do acusado, não houve 

provas produzidas durante a instrução processual acerca do 

comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e 

vizinhos, capazes de sustentar decreto mais severo em razão da 

inserção do agente em seu meio social.Nesta mesma linha, a 

personalidade do agente também não foi avaliada, não havendo dados 

objetivos para valoração desta circunstância. Os motivos do crime não 

extrapolaram os elementos do tipo penal e as circunstâncias do crime 

também não excederam as normalmente empregadas em crimes desta 

espécie, de modo que ambas as circunstâncias se mantiveram na seara 

das razões subjetivamente embutidas no tipo penal, não justificando 

aumento da pena base. As consequências do crime foram restritas aos 

elementos do tipo.O crime é cometido contra a fé pública e, assim, não há 

falar-se em influência do comportamento da vítima para minorar o quantum 

de pena, nesta primeira fase da dosimetria.Posto isso, atento à diretriz do 

art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base no mínimo legal em 

03 (três) meses de detenção.b) Circunstâncias legais:Presente a 

atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.Nestes 

casos em que há concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes o 

E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de 

Divergência nº 1.154.752/RS firmou entendimento no sentido da 

possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão 

espontânea e a agravante da reincidência. Dessa forma, com a 

compensação das circunstâncias legais da confissão espontânea e da 

reincidência, mantenho a pena em 03 (três) meses de detenção.c) Causas 

de diminuição e de aumento de pena:Ante a inexistência de outras 

circunstâncias modificadoras desta pena mantenho a pena em 03 (três) 

meses de detenção, para este delito.Concurso Material:Em atenção à 

regra do concurso material de crimes disposto no art. 69, do Código Penal, 

somo as penas dos crimes de Receptação e Corrupção de menores de 

[01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa] com a 

pena do crime de Falsa Identidade [03 (três) meses de detenção], 

chegando ao patamar de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, 03 

(três) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.5. Pena definitiva:TORNO 

DEFINITIVA a pena do réu EBERSON CORREIA DE CAMPOS, qualificado 

nos autos, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, 03 (três) 

meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa no 

mínimo legal.6. Do Regime de Cumprimento da Pena.Ante à reincidência 

penal do acusado, fixo como regime inicial de cumprimento da pena o 

SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal e Súmula 

269 do STJ .7. Da Substituição da Pena.Descabe qualquer substituição, 

considerando que a folha de antecedentes do réu não indica ser 

admissível tal medida.8. Objetos.Compulsando os autos, verifico às fls. 

46/48 foram encaminhados diversos objetos a este juízo, os quais não foi 

reclamado até a presente data, de modo que, DECLARO o perdimento. Se 

as apreensões se referirem a objetos sem valor econômico, determino a 

sua destruição e em se tratando de objetos que possuem valor 

econômico, proceda-se ao leilão ou doação, conforme cada caso, tudo 

conforme previsto na CNGC.Em relação aos documentos pessoais 

apreendidos, desde já autorizo a entrega, mediante lavratura de termo 

próprio e cópia juntada nos autos, nos termos do Capítulo VII, Seção 20 – 

Depósito e Guarda de Objetos Apreendidos, Art. 1.472, § 2º, que 

dispõe:“Não serão recebidos pelo Juízo destinatário os documentos 

pessoais apreendidos que não forem objetos do delito. Havendo algum 

encartado nos autos, o Gestor judiciário deverá restituí-lo às partes, 

mediante certidão, independente de requerimento”.9. Deliberações.a) 

DEIXO DE CONDENAR o réu nos termos do art. 387, IV, do Código de 

Processo Penal, em razão da ausência de debate processual a respeito 

do valordos danos a serem eventualmente reparados e provas suficientes 

a sustentá-los, primando assim, pelo devido processo legal. Outrossim, 

ressalte-se que nada impede que as vítimas postulem o ressarcimento do 

prejuízo em tela, na esfera cível.b) Isento o acusado do pagamento das 

custas e despesas processuais.c) Eventual detração será realizada pelo 

juízo da execução.d) Transitada em julgado esta sentença condenatória, 

determino:- comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III, CR/88, 

via sistema INFODIP, conforme PROVIMENTO 12/2015 - CGJ;- 

comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal, 

alimentando os dados no sistema SINIC;- expeça-se guia de execução 

penal, nos termos do CNGC;P.R.I.C. Cuiabá-MT, 23 de janeiro de 

2020.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Zanirato 

Serafim, digitei.

Cuiabá, 24 de abril de 2020

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 620531 Nr: 9782-24.2020.811.0042

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUCAS RICARDO RIBEIRO LIMA, FERNANDO DA SILVA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO DE POLICIA DA DELEGACIA DE 

REPRESSÃO A ROUBOS E FURTOS DE CUIABÁ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DA SILVA PEREIRA - 

OAB:27467/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do impetrante, acerca da decisão de indeferimento da liminar: 

(...)"Após análise da inicial e dos documentos que a acompanham, não 

diviso, à primeira vista, o fumus boni juris que justificaria o deferimento da 

liminar pugnada, já que não foram carreados, para o bojo dos autos, 

documentos essenciais para a análise do pedido, em sede liminar.

Pelo exposto, Indefiro a Liminar Requerida pelo Paciente." (...)

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95991 Nr: 2311-11.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO FERNANDO DE MELO, ALOISIO DE 

JESUS DIAS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, em consulta à carta precatória n. 559-41.2020.811.0044 

(Cód. 105191) no site do TJ/MT, cujo objetivo é a oitiva da testemunha 

Antônio Gustavo Drewlo, verifique andamento processual tratando da 

disponibilidade do sistema de videoconferência. CERTIFICO ainda que 

enviei e-mail para a Segunda Vara Criminal e Cível de Paranatinga-MT, 

solicitando a possibilidade\agendamento para realização de 

videoconferência no dia 13 de agosto de 2020, às 14:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 620461 Nr: 9741-57.2020.811.0042

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES, BRUNO 

CAMPOS CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO DE POLÍCIA DA DELEGACIA DE 

POLÍCIA DE ARENÁPOLIS DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – DR. MARCELO 

HENRIQUE MAIDAME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO MONTEIRO 

DE MORAES - OAB:17413/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o relato.Fundamento e decido.A Liminar não deve ser deferida.Sem 

delongas, é importante registrar que ao apreciar um pedido semelhante, 

este juízo proferiu decisão, que foi objeto de impetração de Mandado de 

Segurança n. 1009629-37.2019.811.0000, pelo Ministério Público, onde o 

Relator proferiu decisão monocrática, cujo excerto a seguir 

transcrevo:“(...) Assim, a insensatez adquire, por vias obliquas, efeitos 

erga omnes, afetando a um só tempo o caso trazido a reboque da 

impetração e todos os demais, presentes e futuros, a versarem sobre a 

temática. (...)”“(...) Logo, deferimentos à instância por liminar, a fim de 

suspender os efeitos da sentença proferida nos autos do Habeas Corpus 

n. 1506-38.2019.811.0042 (Código 557627), de lavra da autoridade 

coatora, determinando a retomada do curso do Inquérito 180/2018, a ser 

conduzido pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Nos termos 

requerido na inicial, comunique-se o Coordenador da DHPP acerca desta 

decisão, (...)”.De maneira diante da decisão monocrática proferida acima, 

resta impossibilitado o atendimento neste juízo das medidas requeridas 

pelo impetrante, uma vez que compete à análise do presente Habeas 

Corpus a outra unidade judicial.Logo, dou por extinto, sem exame de 

mérito, a presente ação constitucional. Sem custas e sem 

honários.Intimem-se.Ao arquivo, com as cautelas de praxe.Cuiabá, 23 de 

abril de 2020.Marcos Faleiros da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 523486 Nr: 15475-57.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIOS PEREIRA RICARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON BENEDITO RONDON 

FILHO - OAB:24468/MT, ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - 

OAB:19511/O, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190/MT

 Oficie-se o Juízo da 2 Vara Criminal de Rondonópolis/MT, solicitando a 

devolução da Carta Prectória n. 2156-82.2020.811.0042,, indepentende do 

seu efetivo cumprimento, uma vez que a testemunha Dionny da Silva Rosa 

será inqurida por meio do sistema videoconferência e requisitada pelo 

superior hierárquico para comparecer no 4º Comando Regional de 

Rondonópolis/MT( Rua Capitao Ademir, nº 3331- Parque Universitário – 

CEP 78750-340 – e-mail: cr4@pm.mt.gov.br), no dia 22 de outubro de 2020 

às 16:00 horas. Designo Sessão para a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) 

de defesa militar(es): 2º TEN PM LUIZ FERNANDO FREITAS CUNEGUNDES, 

2º TEN PM MARCOS VENICIO ROSA OLIVEIRA e CB PM WILLIAN DE 

ARAÚJO OLIVEIRA e interrogatório do réu MARCOS VINICIOS PEREIRA 

RICARDI todos lotados no 11 Batalhão de Polícia Militar – Sinop/MT, que 

será(ão) inquirida(s) por meio de sistema de videoconferência e 

requisitada(s) pelo superior hierárquico para comparecer no 3º Comando 

Regional Sinop da PMMT (Rua Colonizador Enio Pepino, s/nº - Bairro: Setor 

Ind. Norte – CEP: 78.550-556, E-Mail: cr3@pm.mt.gov.br), no dia 05 de 

novembro de 2020, às 14h30m.Intime(m)-se o (s) acusado (s) por meio de 

Advogado(s) constituído (s) (via DJE) ou Defensoria Pública, nos termos 

do art. 288, §2º, do CPPM, para a Audiência que será realizada na sala de 

audiência da 11ª Vara Especializada da Justiça Militar da Comarca de 

Cuiabá e local onde a(s) testemunha(s) deverá (ão)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 523597 Nr: 15588-11.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL VITOR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3.301/MT

 Considerando o teor do oficio n. 5462/2020 (ref.69), oficie-se o Juízo da 

3º Vara Criminal da Comarca de Rondonóplis/MT, solicitando a 

possibilidade da inquirição da testemunha Rodrigo Ribeiro de Oliveira na 

carta precatória ID 700689 (cód. Distribuído no Juízo deprecado), por meio 

de sistema videoconferência no dia 22 de outubro de 2020, às 15 horas .

Com relação a testemunha Davi Vieira Lima que atualmente encontra-se 

recluso no Presidio Mata Grande(ref. 74) , determino a expedição de carta 

precatória para a Comarca de Rondonópolis/MT, para ser inquirido por 

meio de sistema de videoconferência que será também realizado no dia 22 

de outubro de 2020, às 16h, devendo o servidor responsável pelo 

acompanhamento do ato informar o e-mail ou qualquer outro meio para que 

seja encaminhado o link e a senha para acesso ao sistema de 

videoconferência, com antecedência de 5 dias.

 Intime-se a Defesa para realização da audiência para oitiva das 

testemunhas ue será realizada na comarca de Rondonópolis, podendo 

acompanhar o ato na sala de audiência da 11ª Vara Esp. da Justiça Militar 

ou na Comarca de Rondonópolis/MT, no horário e data designado.

Intime(m)-se o (s) acusado (s) por meio de Advogado(s) constituído (s) 

(via DJE) ou Defensoria Pública, nos termos do art. 288, §2º, do CPPM, 

para Audiência que será realizada na sala de audiência da 11ª Vara 

Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá ou no local onde 

a(s) testemunha(s) deverá (ão) comparecer para prestar o depoimento, 

conforme acima indicado.

 Caso o Advogado ou Defensor Público esteja impossibilitado de 

comparecer nos locais indicados, deverá informar o e-mail ou qualquer 

outro meio para que seja encaminhado o link e a senha para participar da 

audiência via videoconferência.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 437747 Nr: 14155-40.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN RODRIGUES, KAORO TETSU 

MATSUMURA, JEFERSON ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, NÃO ACOLHO 

a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 04/07 e formo 

meu convencimento para:ABSOLVER, com fundamento no art. 415, inciso 

I, do Código de Processo Penal os denunciados JEAN RODRIGUES, vulgo 

“PERNA”, KAORO TETSU MATSUMURA e JEFERSON ALVES DA COSTA, 

vulgo “JÉ”, pela prática, do crime capitulado no art. 121, §2°, incisos I e IV 

c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal; e,IMPRONUNCIAR, com 

fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, os denunciados 

JEAN RODRIGUES, vulgo “PERNA”, KAORO TETSU MATSUMURA e 

JEFERSON ALVES DA COSTA, vulgo “JÉ”, pela prática, do crime 

capitulado no art.121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal.Em razão do 

decisum acima, expeça-se imediatamente ALVARÁ DE 

SOLTURA.Expeça-se, pois, o necessário e, preclusa a decisão de 

impronúncia certifique-se e arquivem-se estes autos com as cautelas de 

praxe. Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. P. R. I. 

C.Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020.Flávio Miraglia FernandesJuiz de Direito

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 610879 Nr: 2129-75.2019.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI ROCHA DOS ANJOS, PAULO 

WITER FARIAS PAELO, DEIKSON CONCEIÇÃO DE MAGALHÃES, MAYCON 

JÚNIOR RAMALHO DE AZEVEDO, DOUGLAS SANTANA DA SILVA, 

MAXSUEL CARDOSO DE OLIVEIRA, WENDER SIQUEIRA DA CONCEIÇÃO, 

RAFAEL DE SOUZA LIMA MARTINS, ARMANDO LIMA JUNIOR DE 

ARAUJO, LUCAS RAFYK MORAES DELGADO, GUSTAVO LOPES DE 

SOUZA, VALDEMI LUCIO FERRÃO, GABRIEL KLIMA, JAIME PEDROSA DA 

SILVA BATISTA, FRANCISCO SOARES LACERDA, ALEXANDRE CORREIA 

SOBRINHO, EVANDRO BRAGA MARTINS OU EVANDO BRAGA MARTINS, 

ALLAN CHRISTIAN RIBEIRO AMORIM, REGIANE CRISTINA DA SILVA 

BRITO, ADNILSON CAETANO DE OLIVEIRA, JOSICLEY SOUZA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:9699, Amanda Santos da Silva - OAB:21677/O, Ary da Costa 

Campos - OAB:16944/B, CLEYSON BATISTA DA SILVA - 

OAB:19275/O, Defensoria Pública - OAB:, Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Douglas Cristiano Alves Lopes - 

OAB:15.616/O, Jackeline Moreira Martins Pacheco - OAB:OAB/MT 

10402, Jonas Candido da Silva - OAB:MT/16.552, Leví Moroz - 

OAB:6402-A/MT, Rubia Ferreti Valente - OAB:9994/MT

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os presente autos para o fim 

de intimar o advogado do Reu Adnilson Caetano de Oliveira acerca da 

decisão proferida nos autos (datado de 23/04/2020) e cujo dispositivo 

resta abaixo colacionado: Assim, diante do exposto, deixo de analisar o 

pedido em questão, mantendo a sentença, em seus exatos termos, em 

relação ao acusado Adnilson Caetano Rodrigues.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 603766 Nr: 43630-36.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS DE ARRUDA AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO HENRIQUE SILVA 

MIRANDA DE SOUZA GOMES - OAB:27690

 Ação Penal nº 43630-36.2019.811.0042 - COD - 603766

URGENTE – RÉU PRESO

VISTOS.

Trata-se de Ação Penal que o Ministério Público Estadual oferece em face 

do acusado DOUGLAS DE ARRUDA AZEVEDO, atualmente recolhido na 

Penitenciária Central do Estado, pela prática, em tese, dos crimes 

tipificados nos artigos 333, caput e 147, na forma do artigo 69, todos do 

Código Penal.

 Às fls. 86/89, este Juízo recebeu a denúncia, bem como determinou a 

citação do acusado.

Às fls. 117/119, o acusado foi devidamente citado, bem como indicou o 

nome de seu patrono.

Pois bem.

 Considerando que até o presente momento não fora apresentada 

Resposta à Acusação pela defesa do acusado, INTIME-SE o nobre 

Advogado de defesa, Dr. João Henrique Silva Miranda de Souza Gomes – 

OAB/MT 27690/O, para tal finalidade, no prazo legal.

Às providências.

 CUMPRA-SE.

 Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 603766 Nr: 43630-36.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS DE ARRUDA AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO HENRIQUE SILVA 

MIRANDA DE SOUZA GOMES - OAB:27690

 Nos termos da Lgislação vigente, procedo a intimação do advogado da 

parte Re acerca da decisão que determinou que o mesmo apresente 

resposta a acusação no prazo legal

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1025208-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. C. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEY FATIMA ZAMAR OAB - MT4310/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SABRINA LIMA DERKOSKI OAB - MT18337/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 as partes via DJE, por intermédio dos 

seus respectivos advogados, acerca do teor da sentença proferida nos 

autos ID 31504939: "(...) Decido. Homologo o acordo firmado entre as 

partes (id n. 26235074) por sentença para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos. Diante do exposto, tendo a conciliação efeito de sentença 

entre as partes, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b’’ do Código de Processo Civil, 

e por consequência decreto o divórcio do casal, declarando extinto o 

casamento e seus efeitos. A requerida voltará a usar o seu nome de 

solteira: Joyce Rocha da Silva (artigo 1578, § 1º, do Código Civil). Sem 

custas, ante a assistência judiciária gratuita. Cada parte arcará com os 

honorários de seu patrono. Intimem-se as partes através de seus 
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advogados. Cientifique-se o Ministério Público. Transitada em julgado a 

presente, expeça-se mandado para averbação e, após, arquive-se o 

presente feito com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Tatiane 

Colombo Juíza de Direito." CUIABÁ, 27 de abril de 2020. - Assinado 

Digitalmente- Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 444746 Nr: 21570-74.2016.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NPJ/UFMT - OAB:NPJ, PAULO 

COSME DE FREITAS - OAB:3739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Perla cristina Luz de Oliveira 

Hirae - OAB:12468

 Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo, 

parcialmente, procedentes os pedidos da proemial e, por 

corolário:•converto os alimentos provisórios, outrora fixados em decisão 

de fls. 68/71, a saber: 20% (vinte por cento) do salário líquido do requerido 

(descontados imposto de renta e previdência), em favor da filha em 

comum do casal, Mikaella Souza Sena Rodrigues, em alimentos definitivos, 

devendo continuarem a serem descontados, mensalmente, dos proventos 

líquidos do requerido;•Determino a partilha apenas e tão somente dos 

valores pagos pelas partes, na constância do matrimônio, na proporção de 

50% (cinquenta por cento) para cada um, ex vi do disposto no art. 1.658, 

do CC, em relação ao veículo Honda/Biz 125 ES – ano 2013/2013, Placa 

OBE 5984 (fl. 28), valores estes que deverão ser apurados em liquidação 

de sentença, Tendo sido a presente ação julgada parcialmente procedente 

(pedidos da inicial e pedido reconvindo – realizado em contestação), 

condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários sucumbenciais, as quais deverão ser distribuídas da seguinte 

forma: 40% (quarenta por cento) das custas processuais deverão ser 

pagas pela autora e 60% (sessenta por cento) pelo requerido, conforme 

disposto no art. 86 do CPC.A exigibilidade das custas processuais e 

honorários advocatícios ficará suspensa e somente poderá ser executada 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta 

sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, as obrigações decorrentes da 

sucumbência, conforme estatui o § 3º do art. 98 do CPC.Após, transitado 

em julgado, certif ique-se e volvam-me conclusos para 

deliberações.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 473501 Nr: 13410-26.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTIDES DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANA CASTRO DE 

OLIVEIRA - OAB:20711/O

 Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo 

improcedente o pedido formulado na denúncia e, por corolário, absolvo o 

réu Aristides da Silva Pereira, brasileiro, casado, comerciante, nascido em 

21/09/1968, natural de Erval Seco/RS, filho de João Francisco Soares 

Pereira e Brasilina Silva da Pereira, residente e domiciliado na Rua 45, 

Bairro Pedra 90, Município de Cuiabá/MT, nesta Capital, nos termos 

disposto no art. 386, V, do CPP.Procedam-se as anotações e 

comunicações constantes no artigo 1.453 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.Transitado em julgado, 

procedidas às baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.Isento 

de custas.P. R. I.C.Cuiabá, 03 de março de 2020.Jeverson Luiz 

QuintieriJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 436003 Nr: 12253-52.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIO LEONARDO GOMES DA SILVA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA DIAS DO 

NASCIMENTO - OAB:18880, FABIANE BATTISTETTI BERLANGA - 

OAB:6810, LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - OAB:21001/MT, PAMELA 

MORINIGO DE SOUZA - OAB:21802

 Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo 

procedente o pedido confeccionado na peça inaugural pela acusação e, 

por corolário, condeno o réu Lidio Leonardo Gomes da Silva Rodrigues, 

brasileiro, solteiro, nascido em 27/10/1984, natural de Cuiabá/MT, filho de 

Geraldo da Silva Rodrigues e Rosa Maria da Silva,(...) como incurso nas 

sanções do artigo 129, § 9º, do CP, cuja pena, in abstrato é de detenção 

de 03 (três) meses a 03 (três) anos:(...)Não verifiquei, no vertente caso, a 

presença de qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena, pelo 

que torno definitiva a pena em: 04 (quatro) meses de detenção. Da 

detraçãoConsiderando que o condenado não foi preso em flagrante, deixo 

de realizar a detração.Do regime de cumprimento de penaLevando-se se 

em conta a pena que deverá o condenado cumprir, estabeleço para 

cumprimento desta pena o regime aberto, conforme disposto na alínea “c”, 

do § 2º, do art. 33 , do CP. A pena deverá ser cumprida em casa de 

albergado ou estabelecimento adequado (CP, art. 33, § 1º, “c”). Da 

Substituição da Pena e do SursisSendo o crime praticado mediante 

violência torna-se incabível in casu a substituição prevista no art. 44 do 

CP, por força do que estabelece o incs. I do referido artigo.Não 

preenchendo o condenado os requisitos dispostos no inciso II do art. 77, 

também não faz jus ao benefício do art. 77 do CP.Tratando-se, in casu, de 

réu solto, deixo de observar a Súmula n. 716 do STF , assim como as 

disposições da Resolução n. 113/2010 do CNJ .Após o trânsito em julgado 

da sentença para o MP, volvam-me conclusos para análise da prescrição 

com base na pena em concreto, conforme preconizado pelo § 1º do art. 

110 do CP . Após o trânsito em julgado da sentença para ambas as 

partes:®comunique-se o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, o Cartório 

Distribuidor e o Instituto Nacional de Identificação, acerca desta 

condenação;®expeça-se guia de execução penal, a qual deverá se fazer 

acompanhar das peças e requisitos talhados nos arts. 1º, incs. I a XIII e 

2º, § 3º, da Resolução n. 113 do CNJ.(...)

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016961-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIENE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT26572/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS OAB - MT28011/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA LTDA (REQUERIDO)

ISI - INSTITUTO PRO-SAUDE INTEGRAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016961-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDIENE 

OLIVEIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS 

ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS, CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA 

SILVA POLO PASSIVO: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA 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: 

1ª JEC Data: 08/06/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 
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CEP: 78043-263 . 24 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: 1016968-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANO DE PAULO ROQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016968-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GILVANO DE 

PAULO ROQUE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OSIANE RODRIGUES 

MACEDO POLO PASSIVO: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E 

UTILIDADES 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: 1ª JEC Data: 08/06/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 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: 1016986-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAOZITO NASCIMENTO TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS OAB - MT27132/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016986-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAOZITO 

NASCIMENTO TEIXEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KEMILA 

BARBOSA TEIXEIRA DIAS 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: 1ª JEC Data: 08/06/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 25 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: 1016987-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUSTAQUIO JOSE RODRIGUES FILHO (REQUERENTE)

FRANCIELY LOCATELLI DO NASCIMENTO BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELY LOCATELLI DO NASCIMENTO BARRETO OAB - MT10253/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016987-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EUSTAQUIO 

JOSE RODRIGUES FILHO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FRANCIELY LOCATELLI DO NASCIMENTO BARRETO POLO PASSIVO: 

KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 08/06/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 25 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: 1017018-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MARINS DE CARVALHO (REQUERENTE)

LUIS CARLOS HENRIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS OAB - MT25100/O (ADVOGADO(A))

JEAN DIAS FERREIRA OAB - MT25088/O (ADVOGADO(A))

JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS OAB - MT27312/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. G. DE MORAES - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017018-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOEL MARINS DE 

CARVALHO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ ALFREDO 

GOMES DE SEIXAS, JEAN DIAS FERREIRA, JOSE RONALDO PEREIRA DE 

JESUS POLO PASSIVO: C. G. DE MORAES - 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: 1ª JEC Data: 08/06/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 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: 1017054-78.2020.8.11.0001

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:

DYEL CUIABA CLINICA DE ESTETICA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017054-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JESSICA 

ARAUJO DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADILSA 

MONTEIRO MOTA POLO PASSIVO: DYEL CUIABA CLINICA DE ESTETICA 

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: 

1ª JEC Data: 08/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 27 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: 1017058-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL PANTALEAO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017058-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SAMUEL 

PANTALEAO NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS PINHEIRO 

CIRIACO 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: 08/06/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 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: 1019428-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MAYER SILVA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/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))

 

1019428-04.2019.8.11.0001 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: JOAO 

THOMAZ PRAZERES GONDIM - RJ0062192A , para, querendo, apresentar, 

no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017062-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOBSON DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017062-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOBSON DE 

SOUZA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 08/06/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 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: 1017171-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA MARTINS NOGUEIRA OLIVEIRA OAB - MT19576/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))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/01/2020 Hora: 14:30 . *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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017171-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA MARTINS NOGUEIRA OLIVEIRA OAB - MT19576/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))

 

1017171-06.2019.8.11.0001 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) Advogado do(a) REQUERENTE: ANA LIDIA 

MARTINS NOGUEIRA OLIVEIRA - MT19576/O , para, querendo, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresentar as contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013639-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1013639-87.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

THIAGO GONCALVES DE PINHO - MT23878/O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

07/05/2020 Hora: 09:40 , 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, 27 de abril 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017080-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SOUZA AMARAL OAB - MT23226/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017080-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WEVERTON DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLE SOUZA AMARAL 

POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I 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: 08/06/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 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: 1017081-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA DE CAMPOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017081-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIMARA DE 

CAMPOS BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO JOSE 

SIQUEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 08/06/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 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: 1017090-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PINHO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA OAB - MT25038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

 

PROCESSO n. 1017090-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDERSON 

PINHO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANA FELIX 

DE ARRUDA SOUZA 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: 08/06/2020 

Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 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: 1014868-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DANTAS DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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))

 

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: 14:00 . *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: 1016684-36.2019.8.11.0001

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:

REGINALDO FERNANDO DE MAGALHAES (EXECUTADO)

 

1016684-36.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIO 

GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA - MT24755/O , para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço 

atualizado da parte executada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007403-56.2019.8.11.0001

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:

VERA MARTA SILVA DE SOUSA (EXECUTADO)

MARA LUCIA LEAL (EXECUTADO)

 

1007403-56.2019.8.11.0001 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: MARIO 

GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA - MT24755/O , 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), sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015622-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KOROLYNE ARAUJO TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 18/05/2020 Hora: 14:20 . *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: 1016406-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARRISON COELHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (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))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 28/05/2020 Hora: 09:10 . *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: 1002089-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

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))

 

1002089-95.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: AGRINALDO 

JORGE RODRIGUES - MT10875-O , para querendo, no prazo de 10 dias, 

apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017112-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017112-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAEL 

PEREIRA GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA 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: 08/06/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 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: 1049147-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MOREIRA LEITE SOARES (REQUERENTE)

LUIZ SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SASAKI OAB - PR45202 (ADVOGADO(A))

GABRIEL NOGUEIRA MIRANDA OAB - PR51352 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (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 1049147-08.2019.8.11.0041 
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REQUERENTE: LUIZ SOARES, MARTA MOREIRA LEITE SOARES 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Processo em fase de 

Embargos de Declaração. Diante do efeito infringente almejado pelos 

Embargos de Declaração, intime-se a parte embargada para que, no prazo 

de 5 dias, manifeste nos autos, sob pena de preclusão. Após, renove-se 

a conclusão (para Embargos de Declaração). Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021552-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDES PEREIRA DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1021552-57.2019.8.11.0001 

INTERESSADO: EVANILDES PEREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos. Processo em fase de Embargos de Declaração. Diante 

do efeito infringente almejado pelos Embargos de Declaração, intime-se a 

parte embargada para que, no prazo de 5 dias, manifeste nos autos, sob 

pena de preclusão. Após, renove-se a conclusão (para Embargos de 

Declaração). Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018432-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY DOS REIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-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 1018432-06.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: WANDERLEY DOS REIS DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. Vistos. Processo em fase 

de Embargos de Declaração. Diante do efeito infringente almejado pelos 

Embargos de Declaração, intime-se a parte embargada para que, no prazo 

de 5 dias, manifeste nos autos, sob pena de preclusão. Após, renove-se 

a conclusão (para Embargos de Declaração). Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016949-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE TERRA PETENATTI (REQUERENTE)

GRAZIELLA SOUZA SANTOS PETENATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HUMBERTO BUDOIA OAB - MT3339-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

MULTIPLUS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-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 1016949-38.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE TERRA PETENATTI, GRAZIELLA 

SOUZA SANTOS PETENATTI REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A, 

MULTIPLUS S.A. Vistos. Processo em fase de Embargos de Declaração. 

Diante do efeito infringente almejado pelos Embargos de Declaração, 

intime-se a parte embargada para que, no prazo de 5 dias, manifeste nos 

autos, sob pena de preclusão. Após, renove-se a conclusão (para 

Embargos de Declaração). Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017507-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIARA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MACIEL DE MENEZES OAB - MT25780/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

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 1017507-10.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ELIARA DE OLIVEIRA REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS 

S/A Vistos. Processo em fase de Embargos de Declaração. Diante do 

efeito infringente almejado pelos Embargos de Declaração, intime-se a 

parte embargada para que, no prazo de 5 dias, manifeste nos autos, sob 

pena de preclusão. Após, renove-se a conclusão (para Embargos de 

Declaração). Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014905-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA DIAS DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A 

(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 1014905-46.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: AGRICOLA DIAS DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: OMNI 

FINANCEIRA S/A Vistos. Processo em fase de Embargos de Declaração. 

Diante do efeito infringente almejado pelos Embargos de Declaração, 

intime-se a parte embargada para que, no prazo de 5 dias, manifeste nos 

autos, sob pena de preclusão. Após, renove-se a conclusão (para 

Embargos de Declaração). Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017972-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA SANTOS CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1017972-19.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: FERNANDA APARECIDA SANTOS CORREA REQUERIDO: 

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA - NAO PADRONIZADO Vistos. Processo 

em fase de Embargos de Declaração. Diante do efeito infringente almejado 

pelos Embargos de Declaração, intime-se a parte embargada para que, no 

prazo de 5 dias, manifeste nos autos, sob pena de preclusão. Após, 

renove-se a conclusão (para Embargos de Declaração). Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017115-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT25211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017115-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AURELIO 

AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR 

POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 08/06/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 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: 1015992-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY CAMPOS NOLETO (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))

 

1015992-37.2019.8.11.0001 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) REQUERENTE: FELIPE 

GOMES DE OLIVEIRA - MT25041/O, ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - 

MT15383-O , para, querendo, no prazo de 10 dias, apresentar as 

contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017120-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANY ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NUNES OAB - MT14676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017120-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JEOVANY 

ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL SOUZA NUNES 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 08/06/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 27 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: 1007489-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON FRANCIS VICENTE DE MORAES (REQUERENTE)

MICHELLE OLIVEIRA RICARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WATCH TIME Assistência Técnica (REQUERIDO)

TAG HEUER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO RODRIGUES DE ARAUJO OAB - PR80499 (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 1007489-27.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ALISSON FRANCIS VICENTE DE MORAES, MICHELLE 

OLIVEIRA RICARDO REQUERIDO: TAG HEUER, WATCH TIME ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA Vistos. Processo em fase de Embargos de Declaração. Diante do 

efeito infringente almejado pelos Embargos de Declaração, intime-se a 

parte embargada para que, no prazo de 5 dias, manifeste nos autos, sob 

pena de preclusão. Após, renove-se a conclusão (para Embargos de 

Declaração). Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020672-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA (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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1020672-65.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Processo em fase de Embargos de 

Declaração. Diante do efeito infringente almejado pelos Embargos de 

Declaração, intime-se a parte embargada para que, no prazo de 5 dias, 

manifeste nos autos, sob pena de preclusão. Após, renove-se a 

conclusão (para Embargos de Declaração). Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001072-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAU ALVES BUENO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DAUFEMBACH MACIEL OAB - MT23791/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (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 1001072-24.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: NICOLAU ALVES BUENO NETO REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos. Processo em fase de Embargos de Declaração. Diante do 

efeito infringente almejado pelos Embargos de Declaração, intime-se a 

parte embargada para que, no prazo de 5 dias, manifeste nos autos, sob 

pena de preclusão. Após, renove-se a conclusão (para Embargos de 

Declaração). Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 
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COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019746-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ATHOS ROBERTO RIBEIRO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/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) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1019746-84.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ATHOS ROBERTO RIBEIRO LOPES DA SILVA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Processo em fase de Embargos de 

Declaração. Diante do efeito infringente almejado pelos Embargos de 

Declaração, intime-se a parte embargada para que, no prazo de 5 dias, 

manifeste nos autos, sob pena de preclusão. Após, renove-se a 

conclusão (para Embargos de Declaração). Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017131-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EZIO PEREIRA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO DONAL SPALATTI OAB - MT23230-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO CESAR DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017131-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EZIO PEREIRA 

MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HOMERO LIMA NETO, MARIO 

DONAL SPALATTI POLO PASSIVO: ALVARO CESAR DE FIGUEIREDO 

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: 

08/06/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

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: 1017133-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA LIMA DE ALMEIDA OAB - MT24211-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1017133-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THIAGO ALVES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIANA LIMA DE 

ALMEIDA 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: 1ª JEC Data: 08/06/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 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: 1017138-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVO FILHO DA SILVA TORRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1017138-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IVO FILHO DA 

SILVA TORRES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALISSA NUNES DE 

SOUZA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 08/06/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 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: 1016449-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES OAB - MT21312/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):

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 

REQUERENTE: JOSE ARIMATEA NEVES COSTA REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos. Processo em fase de Conciliação. No ID 31552718 a parte 

reclamante alegou o descumprimento da tutela de urgência concedida nos 

autos, requerendo a majoração da multa fixada na decisão prolatada no ID 

31336746. Contudo, a intimação para cumprimento da obrigação de fazer 

concedida deve ser pessoal, o que não ocorreu, razão pela qual não há 

se falar em descumprimento da mencionada decisão. Diante do exposto, 

indefiro o pedido formulado pela parte reclamante no ID 31552718. 

Intimem-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: 1016986-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAOZITO NASCIMENTO TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS OAB - MT27132/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1016986-31.2020.8.11.0001 AUTOR: 

JOAOZITO NASCIMENTO TEIXEIRA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou 

ação reclamação com pedido de obrigação de não fazer c/c indenizatória 

por danos morais e 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. 

Asseverou também que o valor do empréstimo já foi integralmente quitado. 

A título de tutela provisória de urgência, requereu a abstenção de novos 

descontos em sua folha de pagamento. Nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

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

do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. No caso em exame, entendo que não há probabilidade do direito, 

pois as provas juntadas aos autos são insuficientes para averiguar se o 

valor do empréstimo, com os devidos encargos contratuais, já foi 
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devidamente quitado, já que a parte reclamante não juntou nenhum 

documento que comprove a época da celebração e o valor do mútuo, 

impossibilitando a elaboração de qualquer cálculo. Não havendo 

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 natureza do mútuo questionado, o percentual 

de juros aplicado, o valor mensal descontado na folha de pagamento da 

parte reclamante, o cálculo apurando discriminadamente eventual saldo 

devedor existente. Cite-se e 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: 1017090-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PINHO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA OAB - MT25038/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: 1017090-23.2020.8.11.0001 AUTOR: 

ANDERSON PINHO DE OLIVEIRA REU: OI BRASILTELECOM 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 no 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: 1016950-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA QUATTI MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-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: 1016950-86.2020.8.11.0001 AUTOR: 

SANDRA REGINA QUATTI MOURA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. Nos termos do artigo 286, inciso II, do CPC, o juízo, que 

extinguiu o processo sem resolução de mérito, é prevento para processar 

e julgar a segunda demanda que reitera o pleito da primeira. Em análise 

destes autos, constata-se que este processo corresponde à mesma 

demanda anteriormente ajuizada, que tramitou perante o 6º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá (1018638-20.2019.8.11.0001), a qual foi extinta 

sem resolução de mérito. Diante do exposto, determino que o presente 

feito seja encaminhado ao Sexto Juizado Especial da Comarca de Cuiabá, 

tendo em vista ser o juízo prevento. 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: 1017081-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA DE CAMPOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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: 1017081-61.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: LUCIMARA DE CAMPOS BARBOSA REQUERIDO: 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 titular da linha 

telefônica móvel pré-paga (65) 99231-4597, a qual encontra-se suspensa 

por suposto débito. Sustentou que entrou em contato com a parte 

reclamada a fim de solucionar o impasse, sem êxito. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu o imediato restabelecimento dos serviços 

prestados à sua linha telefônica, 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 202058693637, 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 linha telefônica da parte 

reclamante foi suspensa indevidamente. 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 contratado pela 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. Quanto ao pleito para que a 

parte reclamada se abstenha de negativar os dados da parte reclamante, 

não vislumbro perigo de dano, pois se trata de simples cobrança, 

inexistindo nos autos prova de ameaça de restrição dos seus dados. 
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Diante do exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência para 

determinar que a parte reclamada, no prazo de 48 horas, restabeleça os 

serviços prestados à linha telefônica móvel da parte reclamante, (65) 

99231-4597, na modalidade pré-paga. Caso a linha telefônica não seja 

restabelecida no prazo assinalado, a parte reclamante deve comparecer 

em uma das lojas da parte reclamada, na posse de seu celular, 

oportunizando eventuais ajustes nas configurações do aparelho. Em caso 

de descumprimento da obrigação, fixo a multa diária de R$200,00 

(duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil reais). Para que seja 

caracterizado o descumprimento da obrigação a parte reclamante deverá 

apresentar protocolo de atendimento pessoal, com data posterior ao prazo 

concedido. 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: 1017018-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MARINS DE CARVALHO (REQUERENTE)

LUIS CARLOS HENRIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS OAB - MT25100/O (ADVOGADO(A))

JEAN DIAS FERREIRA OAB - MT25088/O (ADVOGADO(A))

JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS OAB - MT27312/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. G. DE MORAES - ME (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: 1017018-36.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: JOEL MARINS DE CARVALHO, LUIS CARLOS HENRIQUE 

REQUERIDO: C. G. DE MORAES - ME Vistos. Processo em fase de Citação 

/ Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido de 

obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e alegou que teve 

seu nome divulgado em notícia veiculada no site da parte reclamada, com 

informação inverídica. Sustentou que a notícia refere-se a investigação do 

Ministério Público, em virtude de contrato firmado no valor de R$1.500,00, 

contudo a parte reclamada intitulou a matéria jornalística com a expressão 

“contrato milionário”. A título de tutela provisória de urgência, requereu a 

imediata retificação do título da matéria, para que seja extirpada a 

expressão “contrato milionário”. 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 matéria jornalística juntada nos autos (ID 31533603), em cognição 

incompleta típica deste momento, entendo que há demonstração da 

probabilidade do direito, pois a matéria veiculada no site da parte 

reclamada não se ateve às informações que foram retiradas do site do 

Ministério Público, conforme demonstrado pela parte reclamante (ID 

31533597). Observa-se também, que a publicação apresentada com a 

inicial tem potencial de ocasionar dano, pois poderá macular a reputação 

da parte reclamante perante terceiros que tenham acesso a ela. Isso 

porque, a matéria não apenas narra fatos, mas acrescenta informação 

que não consta da notícia original, divulgada no site do Ministério Público. 

Impõe ainda consignar que a determinação para alterar o título da matéria 

jornalística não representa perigo de irreversibilidade, já que o mesmo 

poderá ser alterado novamente 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. Também não se atenta contra a liberdade de 

imprensa, porquanto não se está excluindo a matéria, mas apenas e tão 

somente determinando a correção de seu título, para suprimir informação 

que não se encontra na fonte original, o que poderá ser contraditado pela 

parte reclamada, se for o caso. Diante do exposto, defiro a tutela de 

urgência para determinar que a parte reclamada, no prazo de 48 horas, 

retifique o título da matéria que veicula o nome da parte reclamante, 

excluindo a expressão “contrato milionário”, sob pena de multa diária de 

R$500,00 (quinhentos reais), limitada à R$5.000,00 (cinco 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017662-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVA CRISTIANE DE ASSIS SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO OAB - SC25897 (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 1017662-13.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EVA 

CRISTIANE DE ASSIS SAMPAIO REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A Vistos. 

Processo em fase de Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da 

Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia EVA CRISTIANE DE ASSIS 

SAMPAIO ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor do 

AGEMED SAUDE S/A e, em síntese, alegou que possui plano de saúde da 

reclamada, e que durante seu tratamento contra carcinoma na mama foi 

desassistida pela reclamada tendo que arcar com todos os custos 

exames, tratamentos e hospital. Ao final, postulou a condenação da 

requerida em repetição de indébito e danos morais. Devidamente citada, a 

parte reclamada apresentou contestação no ID 28829673 e, em seguida, 

contestou os pedidos formulados na inicial e, em destaque, sustentou pela 

ausência de ato ilícito e inexistência de dever de indenizar. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID .28509772 e impugnação à 

contestação apresentada no ID.29329882. 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. Reembolso de despesas É garantido aos 

beneficiários de plano de saúde o reembolso de despesas efetuadas, nos 

limites das obrigações contratuais, em caso de urgência, emergência ou 

quando não for possível a utilização dos serviços prestados pelos 

médicos e estabelecimentos credenciados. Nestes termos é o que 

preconiza o artigo 12, VI, da Lei nº 9.656/98: VI - reembolso, em todos os 

tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nos 

limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo 

beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou 

emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, 

contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo 

com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados 

pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a 

entrega da documentação adequada; Não destoa o entendimento 

jurisprudencial: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. (...) FALTA DOS REQUISITOS PARA CABIMENTO DO 

CUSTEIO. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO NA ÁREA DE 
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ABRANGÊNCIA DA OPERADORA CONTRATADA. ART. 12, VI, DA LEI Nº 

9.656/98. REEMBOLSO. NÃO CABIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE 

INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. 

AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. Nos termos do art. 12, VI, da Lei nº 

9.656/98, somente em casos excepcionais, como inexistência de 

estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou 

emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios 

da operadora em razão de recusa injustificada, é admitido o reembolso de 

despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado. (...) 9. 

Agravo interno não provido, com imposição de multa. (STJ AgInt no AREsp 

1170106/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

24/04/2018, DJe 30/04/2018) Importante também destacar que, nos termos 

do artigo 4º da Resolução Normativa 259/2011 da ANS, na hipótese de 

indisponibilidade do atendimento na área de abrangência territorial do 

contrato, o operador do plano de saúde garantirá o atendimento fora 

destes limites, inclusive, com cobertura das despesas de transporte. No 

caso de descumprimento, a operadora deverá reembolsar integralmente o 

valor das despesas, podendo, entretanto, ser descontado o percentual de 

co-parcitipação, se o contrato estiver celebrado nestas condições (art. 9 

da Resolução Normativa 259/2011 da ANS). Em análise do caso concreto 

e com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se 

que a parte reclamante é beneficiária do plano de saúde oferecido pela 

parte reclamada (ID.28770735) na modalidade de franquia, precisou 

custear despesas médicas/hospitalares no valor de R$7.750,00 

(ID.28770735), em razão da urgência (ID.26359258). Por estas razões 

entendo que a parte reclamante tem direito ao reembolso de R$7.750,00, 

conforme regra apresentada no ID.28770738, o valor não cabe qualquer 

desconto no valor do reembolso. Portanto, a recusa pelo reembolso 

integral das despesas enseja 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) 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, o comprometimento da integridade física tem o condão de 

gerar o dano moral. Neste sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - AGRESSÃO 

FÍSICA E VERBAL - DANO MORAL - VALOR INDENIZATÓRIO. - Agressões 

físicas e verbais são capazes de violar a honra e dignidade da pessoa, 

causando-lhe danos morais. - O valor da indenização deve se mostrar 

apto a compensar o dano sofrido pelo ofendido. (TJ-MG - AC: 

10141120017902001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 

07/04/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

30/04/2015) Em exame do caso concreto, nota-se que a recusa de 

atendimento médico/hospitalar é suficiente para a caracterização do dano 

moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque, o fato tem o condão 

de proporcionar sentimentos indesejados como preocupação, angústia e 

ansiedade. A proposito: RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO 

DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. APENDICITE AGUDA. 

CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA. 

DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. (...) 2. A jurisprudência 

desta Corte "vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos 

morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal 

fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do 

segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se 

encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde 

debilitada". (REsp 918.392/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). (...) (STJ 

REsp 1243632/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 17/09/2012) APELAÇÃO. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE RECUSA DE 

ATENDIMENTO MÉDICO. Dano moral configurado. Recusa no atendimento 

confirmada pelo requerido. Recusa indevida ante a falta de outro médico 

na localidade para atender a autora. Sentença mantida RECURSO NÃO 

P R O V I D O  ( T J - S P  1 0 0 3 9 6 6 8 3 2 0 1 6 8 2 6 0 5 8 6  S P 

1003966-83.2016.8.26.0586, Relator: Souza Nery, Data de Julgamento: 

19/04/2018, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

19/04/2018) Portanto, diante do comprometimento da integridade física 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 dispendido para atendimento médico hospitalar, entendo como 

razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$8.000,00. 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 
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probatório disponível nos autos, nota-se que houve o pagamento indevido 

no importe de R$7.750,00 (sete mil setecentos e cinquenta reais), 

conforme comprovante de ID.26359256 e ID.26359257. Todavia, 

considerando que o recebimento indevido foi ocasionado por demora no 

processamento e analise de reembolso, não vislumbro que haja má-fé que 

justifique a repetição de indébito em dobro, devendo o valor ser restituído 

de forma simples. 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 (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 por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. 

AgInt no AREsp 703055/RS); e b) condenar a parte reclamada, pagar a 

parte reclamante a quantia de R$ 7.750,00 (sete mil e setecentos e 

cinquenta reais) a título de repetição de indébito, 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 sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as 

vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga ----

-------------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022349-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA OAB - MT0014523A (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 1022349-33.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RODRIGO 

FELIPE CASTRO SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da controvérsia RODRIGO FELIPE 

CASTRO SOUZA ajuizou uma declaratória com pedido de indenização por 

danos materiais e morais com tutela de urgência em desfavor da 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em 

síntese, alegou ser usuário da unidade consumidora nº 6/2520514-7 e 

teve o serviço suspenso indevidamente no seu imóvel no dia 26/12/2019. 

Afirma que a suspensão ocorreu pelo inadimplemento da fatura de 

setembro/2019 no valor de R$282,43 (ID. 27730913); que constavam 

valores referente a conta de junho/2019 que foi declarado inexistente no 

processo nº 1004127-17.2019.811.0001 (ID. 27730914). Esclarece que 

mediante a suspensão do serviço hospedou-se no hotel nos dias 26 e 

27/12/2019, gerando um custo de R$677,65 (ID. 27752869, ID. 27752870 e 

ID. 27752872) Requereu liminarmente o restabelecimento do serviço e no 

mérito pleiteou que seja declarada indevida a cobrança dos encargos 

moratórios na fatura de setembro/2019, a indenização pelos danos 

materiais e morais. A tutela de urgência foi concedida, conforme ID. 

27834571. E no ID. 27752868 foi efetuado o pagamento da caução no 

valor de R$282,43. Devidamente citada, a parte requerida apresentou a 

contestação no ID. 29667987 e sustentou o inadimplemento da parte 

requerente, o exercício regular do direito, a ausência de ato ilícito e de 

dano moral. Ao final, postulou pela improcedência da demanda. Termo da 

audiência de conciliação foi acostado no ID. 29350935 e a impugnação à 

contestação ID. 29934893. 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 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. 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. 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 técnicos existentes, sempre, 

respeitando o devido processo legal e o contraditório. Neste sentido é o 

que preconizam os artigos 129 e 137 da Resolução Normativa nº 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, 2ª Turma, 

AgInt nos EDcl no REsp nº 1502609/PR, Rel. Min. Og Fernandes, DJU 

25/10/2016). Assim sendo, para que a prova técnica tenha o devido valor 

jurídico, deve ser produzida por órgão oficial competente 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 RELÓGIO 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. (TJRJ, 21ª Câm. Cív., APL nº 

01916232420188190001, Rel.: Des. Marília de castro Neves Vieira, DJU 

09/10/2019). 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 
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quando evidenciado, por perícia da própria concessionária, que não havia 

problemas com o medidor. (TJRO, 2ª Câm. Cív., APL nº 

0004219-79.2014.822.0001, Rel.: Marcos Alaor Diniz Grangeia, DJU 

09/03/2017). PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO 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. (TJPI, 4ª Câm. 

Esp. Cív., AC nº 2612420108180135/PI, Rel. Des.: Fernando Lopes e Silva 

Neto, DJU 08/03/2016). 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. (TJPE, 5ª Câm. Civ., AGV 

nº 3820313/PE, Rel.: José Fernandes, DJU 24/02/2016). Na oportunidade, 

justifico que não foi transcrita nenhuma jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça quanto a controvérsia em discussão, visto que se trata de 

matéria fática, vedada pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça: 

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, 2ª Turma, EDcl no 

REsp nº 1788711/MS, Rel. Min.: Herman Benjamin, DJU 01/10/2019). Em 

análise dos autos, observa-se que a fatura impugnada (setembro/2019), 

consta a cobrança de valores referente a fatura de junho/2019, que a 

parte requerente entende indevida por ter sido declarada inexistente nos 

autos nº 1004127-17.2019.811.0001, que tramitou no 8º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá (ID. 27730914). Com base nestes apontamentos, 

constata-se que efetivamente há cobrança de fatura foi declarada 

inexistente, porém a decisão na alínea d expos: FACULTO à empresa 

requerida emitir e disponibilizar à Autora, nova fatura referente ao mês de 

junho/2019, adequando-a à média dos últimos 12 (doze) meses de leitura 

efetiva. Ademais, a parte requerente reconhece que estava inadimplente 

com o pagamento da fatura de setembro/2019. Logo, não mostra indevida 

a cobrança realizada pela parte requerida. Assim sendo, não havendo ato 

ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Dispositivo. Pelo exposto, 

proponho: 1. revogar a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência 

no ID. 27834571, cessando integralmente todos os seus efeitos; 2. julgar 

improcedentes os pedidos da reclamação proposta e extinguir o processo 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil; 3. autorizar a expedição de alvará em favor da parte 

requerida do valor consignado em juízo a título de caução (ID. 29667987); 

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 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: 1015186-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ALVES DE SANTA ROSA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA OAB - MT17277-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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) 

SENTENÇA Autos 1015186-65.2020.8.11.0001 AUTOR: WILSON ALVES 

DE SANTA ROSA FILHO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS 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- Em atenção do 

disposto na petição juntada no ID 31219310 e 31263012, expeça-se de 

ofícios ao DETRAN/MT e a Secretaria de Fazenda Estadual, requerendo 

que proceda, no prazo de 30 dias, com a transferência do veículo 

FIAT/PALIO ESSENCE (PLACA NUB-9564) e os respectivos débitos (IPVA, 

DPVAT, licenciamento, multas, dentre outros existentes) para o nome da 

parte reclamada, com efeitos retroativos desde 2018, e comprove nos 

autos. Encaminhe-se junto cópia dos documentos juntados no ID 30883915 

a 30883923. IV- Com a comprovação da transferência, intime-se as partes 

e arquive-se. 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: 1001373-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MATILDES DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

SILMARA DA SILVA LOPES (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO EGUNI OAB - MT19589/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 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 1001373-68.2020.8.11.0001 ESPÓLIO: SILMARA DA 

SILVA LOPES REQUERENTE: MARIA MATILDES DA SILVA LOPES 
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REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

Vistos. Processo em fase de Sentença Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia SILMARA DA SILVA 

LOPES (ESPÓLIO) e MARIA MATILDES DA SILVA LOPES ajuizou 

reclamação com pedido condenatório em desfavor de CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS. Em síntese, A parte alega no dia 

09/03/2018, ter adquirido pacotes turísticos por intermédio da requerida, 

no valor total de R$ 5.574,13 (cinco mil quinhentos e setenta e quatro reais 

e treze centavos). Aduz ainda, que no dia 21/01/2019, houve o 

falecimento da Sr. Silmara, deixando como sua mãe como herdeira e 

Inventariante do Espólio da de cujus. Sustenta ter buscado por diversas 

vezes o reembolso do pacote junto a requerida, porém não obteve êxito. 

Ao final, postulou indenização por danos materiais e morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID. 30013104 e 

arguiu ilegitimidade passiva, em seguida, contestou os pedidos formulados 

na inicial e, em destaque, sustentou ausência de ato ilícito e inexistência 

do dever de indenizar Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID.29794406. 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. Resilição do contrato por parte do passageiro. Nos 

termos do artigo 229 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o passageiro 

tem direito ao reembolso integral do valor já pago somente quando a 

alteração por foi iniciativa do transportador. Quanto ao reembolso da 

passagem, a Resolução 400/2016 da ANAC prevê que a comercialização 

da passagem deverá elucidar claramente o percentual do reembolso, 

garantindo pelo menos uma opção com multa que não ultrapasse a 5% e 

assegurando a integralidade do reembolso apenas no caso de alteração 

por parte do transportador. Esta é a exegese extraída da interpretação 

conjunta dos artigos 3º, 5º, inciso II, 9º, 12, § 1º da referida resolução: 

Art. 3º O transportador deverá oferecer ao passageiro, pelo menos, uma 

opção de passagem aérea em que a multa pelo reembolso ou remarcação 

não ultrapasse 5% (cinco por cento) do valor total dos serviços de 

transporte aéreo, observado o disposto nos arts. 11 e 29, parágrafo 

único, desta Resolução. Art. 5º No processo de comercialização da 

passagem aérea, a partir da escolha da origem, do destino, da data da 

viagem e antes de ser efetuado o pagamento pelos seus serviços, o 

transportador deverá prestar as seguintes informações ao usuário (...) II - 

regras de não apresentação para o embarque (no-show), remarcação e 

reembolso, com suas eventuais multas; Art. 9º As multas contratuais não 

poderão ultrapassar o valor dos serviços de transporte aéreo Art. 12. As 

alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em 

especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão 

ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta 

e duas) horas. § 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de 

reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do 

passageiro, nos casos de: Isso significa dizer que, dependendo da 

modalidade de tarifa em que foi adquirida a passagem, a alteração por 

iniciativa do passageiro, pode comprometer o direito de reembolso. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PASSAGENS AÉREAS. 

AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE O PAGAMENTO. AQUISIÇÃO 

CERCA DE SEIS MESES ANTES DA DATA DE EMBARQUE, NA 

MODALIDADE TARIFA PROGRAMADA . ALTERAÇÃO DE VOO POR 

VONTADE DOS PASSAGEIROS, CINCO DIAS ANTES DO EMBARQUE. 

DISPONIBILIDADE APENAS NA MODALIDADE TARIFA FLEXÍVEL . 

COBRANÇAS DE TAXAS PELA ALTERAÇÃO DO VOO E DE DIFERENÇA 

TARIFÁRIA. LICITUDE. INFORMAÇÃO PREVIAMENTE FORNECIDA AO 

CONSUMIDOR. REGRAS LANÇADAS DE FORMA CLARA NOS BILHETES 

DE EMBARQUE. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO 

VERIFICADA. JULGAMENTO DE IMPROCEDENCIA DA AÇÃO MANTIDO, 

MAS POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71007754211, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71007754211 RS, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, 

Data de Julgamento: 26/06/2018, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 02/07/2018) Embora este regramento 

possa transparecer abusivo ao consumidor, com fulcro no artigo 49 da Lei 

11.182/2005, isso reflete apenas o regime de liberdade tarifária outorgado 

ao serviço de transporte de passageiro, cabendo às companhias aéreas 

apenas informar sua tabela tarifária à ANAC. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COBRANÇA DE TAXA 

PARA UTILIZAÇÃO DE POLTRONA COM MAIS ESPAÇO AO PASSAGEIRO. 

"ASSENTO CONFORTO". LICITUDE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Ainda que os espaços entre os assentos na classe 

econômica sejam inferiores ao desejado, é certo que, em situações 

especiais, cabe ao consumidor, se quiser maior conforto e espaço, 

adquirir assentos diferenciados ou em classe superior, sendo legítima a 

cobrança adicional de taxas ou tarifas, o que encontra respaldo no art. 4º 

da Resolução 138/2010 da ANAC . Nos termos do art. 49 da Lei nº 

11.182/2005, "na prestação de serviços aéreos regulares, prevalecerá o 

regime de liberdade tarifária", por meio do qual as companhias aéreas 

podem determinar suas próprias tarifas, devendo apenas comunicá-las à 

ANAC . A cobrança de adicional próximo a 25% do valor da tarifa não se 

mostra abusiva, já que condizente com o serviço oferecido e de acordo 

com a legislação especial. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099 /95. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004549036, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, 

Julgado em 26/02/2014). Não obstante a liberdade tarifária, nos termos do 

artigo 31 do CDC, as companhias aéreas continuam com o dever de 

oferecer seus serviços com informações corretas, claras e precisas. No 

caso concreto, em análise ao comprovante de compra da passagem, 

juntado pela própria parte reclamante (ID.28050944), nota que esta foi 

adquirida com a opção de reembolso no caso de resilição pela parte 

reclamante, constando, de forma evidente, que se trata de pacote 

reembolsável, com aplicação de multa de 30%. No entanto, a parte 

reclamante sustentou que o reembolso da viagem não foi realizado pela 

parte reclamada, e que mesmo após vários requerimentos nunca houve o 

seu ressarcimento, embora esta não evidencia, que solicitou o reembolso. 

Ainda em exame dos autos, mormente quanto ao documento juntado no 

ID.31280090, nota-se que houve pagamento do reembolso da viagem 

antes da distribuição da ação em junho de 2019. Noutro giro, a parte 

reclamante não apresenta todos os comprovantes de pagamento do 

pacote, que deveria ser pago até junho/2019, ID.28050958, ocorre que a 

contratante faleceu em janeiro/2019, ID.28050530, o que torna debilitada a 

tese da reclamante de restituição do valor integral do pacote pois este foi 

parcelado com parcelas com vencimento até 5 meses após o falecimento 

da contratante. Portanto, diante da liberdade tarifária das passagens 

aéreas e considerando que foram oferecidas informações adequadas que 

possibilitou a fácil identificação da opção e havendo o pagamento do 

reembolso à parte reclamante, inexiste conduta ilícita praticada pela parte 

reclamada. 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. 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. 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: 1000036-44.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO JOSE LEITE (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 1000036-44.2020.8.11.0001 REQUERENTE: TIAGO JOSE 

LEITE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). TIAGO JOSE LEITE ajuizou ação de obrigação de fazer 

cumulada com indenização 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. 29607958, onde 

arguiu a preliminar inépcia da petição inicial. No mérito, sustentou o 

exercício regular do direito, a ausência de ato ilícito e de dano moral. Ao 

final, formulou pedido contraposto, a condenação em litigância de má fé e 

postulou a improcedência do feito. Termo da audiência de conciliação foi 

acostado no ID. 29391885 e a impugnação à contestação no ID. 29912269. 

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 confissão de dívida 

juntado no ID. 29607967, 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: 1020471-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSEMAR MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(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 1020471-73.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JUSEMAR 

MARIANO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia JUSEMAR MARIANO DA 

SILVA 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 

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 

28560701 e preliminarmente arguiu a prescrição como prejudicial de 

mérito, a litispendência e conexão e no mérito, sustentou a inexistência de 

culpa e ausência de dano moral. Ao final, formulou pedido contraposto. 

Ata da audiência de conciliação acostada no ID 28321240. É a síntese do 

necessário. Preliminar Tecnicamente, as defesas processuais são 

examinadas antes do direito material (mérito). Todavia, no presente caso, 

por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados 

Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95), deixo de examiná-las diante do indeferimento do pleito no 

mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à 

parte promovida. Julgamento antecipado da lide. 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 

ANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 
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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$156,69 (ID 27290123 – 

folhas 06). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

mormente quanto ao contrato juntado no ID 29301973 – folhas 06, nota-se 

que a parte reclamada apresentou contrato de Termo de Ocorrência e 

Inspeção realizado na UC 415620-4 de titularidade do promovente e 

supostamente assinado por ele. Ademais, não há nos autos prova de fato 

impeditivo, modificativo o extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do 

CPC), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há 

conduta ilícita por parte da empresa reclamada. Destaca-se também que, 

embora não tenha sido produzida perícia grafotécnica para comprovar a 

autenticidade da assinatura da parte reclamante, no caso em exame, 

considero-a como autentica a referida rubrica diante da ausência de 

expressa e específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Diante do 

contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em 

favor da parte reclamada e, consequentemente, a cobrança é legítima e 

não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. 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. 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 (inexistência de débito, é devido 

o pedido contraposto. Desta forma, mormente quanto ao documento 

juntado no ID 28560701 – folhas 11/12, é possível apurar que a parte 

reclamante ainda deve a quantia de R$4.236,04, referente a inadimplência 

das faturas de energia elétrica vencida em dezembro/2016 a maio/2019. 

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$710,66, apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$10.156,69). 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$1.015,66, apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação (R$10.156,69). 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: a) julgar procedente o pedido contraposto 

para condenar a parte reclamante a pagar à parte reclamada a quantia de 

R$ 4.236,04 (quatro mil duzentos e trinta e seis reais e quatro 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) e retificar o cadastro das partes, invertendo os polos ativo 

e passivo, para que não haja equívocos na fase de cumprimento de 

sentença; b) condenar a parte reclamante ao pagamento de R$710,66 

(setecentos e dez reais e sessenta e seis 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; c) condenar a parte reclamante ao pagamento das custas 

e dos honorários advocatícios que fixo em R$1.015.66, em decorrência da 
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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: 1017459-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL FERREIRA DE PAULA (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))

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 1017459-51.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELIEL 

FERREIRA DE PAULA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia ELIEL FERREIRA DE 

PAULA ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de 

débito c/c indenizatório por danos morais ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em síntese alegou desconhecer a dívida 

negativada em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao 

crédito, e ao final postulou indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 28787637 

preliminarmente arguiu a inépcia da inicial, a incompetência territorial e 

conexão 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 28471130. 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. Inépcia da inicial. Documentos 

imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O 

ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona 

a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe 

elucidar que o documento imprescindível se refere a demonstração regular 

do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência 

deste implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem 

resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 04/08/2003 p. 301). 

Examinando o documento, considerado pela parte reclamada como 

imprescindível, nota-se que a apresentação de comprovante de residência 

não é imprescindível para o ajuizamento de reclamação perante o Juizado 

Especial Cível, visto que, nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC, é 

necessário apenas que a inicial indique o endereço eletrônico, o domicílio e 

a residência das partes. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda veiculada com base em 

alegada ilegalidade do sistema de pontuação de crédito ofertada pela 

entidade cadastral. O comprovante de residência e, no caso, não é 

documento indispensável à propositura da demanda. Descabimento do 

indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. APELAÇÃO PROVIDA. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70057584260, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner 

Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, a preliminar deve ser afastada. 

Incompetência em razão do local. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 
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arbitral (art. 42 e 44 do CPC). A competência territorial dos Juizados 

Especiais é definida, em caso de ação de reparação de dano de qualquer 

natureza, a critério do autor, entre o domicílio do réu, o domicílio do autor 

ou do local do ato ou fato, conforme preconiza o artigo 4º do referido texto 

legal: Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado 

do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele 

exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha 

estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; (...) ; III - do domicílio 

do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de 

qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação 

ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. Vale anotar que 

embora o consumidor tenha opção de escolha do local de distribuição de 

sua ação, não pode descartar as alternativas legais e escolher, 

aleatoriamente, outro foro com o objetivo de prejudicar a defesa da parte 

reclamada ou violar o juízo natural. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL 

EM AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO 

DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO 

PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO 

ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO FUNDO DE PENSÃO. (...) 2. Foro competente. 

2.1. Cabe ao consumidor optar pelo foro de seu domicílio (artigo 101, 

inciso I, do código consumerista) ou pelo foro do domicílio do réu ou do 

local de cumprimento da obrigação (artigo 100 do CPC) ou pelo foro de 

eleição contratual (artigo 95 do CPC), não podendo, contudo, descartar 

tais alternativas legais e escolher, aleatoriamente, outro foro "com o fito de 

furtar-se ao juízo estabelecido na lei processual, prejudicar a defesa do 

réu ou auferir vantagem com a já conhecida jurisprudência do Judiciário 

estadual favorável ao direito material postulado" (EDcl no AgRg nos EDcl 

no CC 116.009/PB, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08.02.2012, DJe 

20.04.2012). (...) 3. Agravo regimental desprovido. (STJ AgRg no AREsp 

667.721/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

09/06/2015, DJe 15/06/2015) No presente caso, considerando que a 

escolhido deste juízo para processar e julgar esta demanda não ocasiona 

prejuízo ao direito de defesa da parte reclamada, este juízo é competente 

para processar e julgar a presente demanda. 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 as demais ações deflagradas pela parte reclamante observa-se 

que efetivamente há pedido em comum, pois 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. 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 28471130), 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$301,98 (ID 26312710). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas relatórios e telas sistêmicas (ID 28787639 a 

28788409), 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 
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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 

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 
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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 26312710 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, ovalor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Impõe 

destacar que, no caso concreto, a parte reclamante possui vários 

restritivos incluídos concomitantemente no mesmo dia, situação em que 

não caracteriza nem restritivo pré-existentes, capaz de elidir o dano moral, 

e nem posterior, com o condão de amenizar o quantum indenizatório. No 

caso de negativações concomitantes, a dimensão do dano deve ser 

distribuída proporcionalmente para cada restritivo. Nesta linha de 

raciocínio, considerando que nesta ação é impugna apenas um restritivo 

dos dois existentes, situação em que justifica uma indenização 

proporcional de 1/2 do valor que normalmente vem se fixando em casos 

de restritivo de crédito indevido. 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$301,98 (trezentos e um reais e noventa e 

outro centavos) referente ao contrato 0001968972201902; 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$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 do evento danoso (20/02/2019, ID 26312710) 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 
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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: 1002821-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SA FREIRE MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SA FREIRE MARTINS OAB - MT7362-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 1002821-76.2020.8.11.0001 REQUERENTE: BRUNO SA 

FREIRE MARTINS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Processo 

em fase de Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo da controvérsia BRUNO AS FREIRE MARTINS ajuizou 

reclamação com pedido condenatório em desfavor da TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Em síntese, alegou que contratou plano com aquisição de 

aparelho, e antes de terminar o prazo de permanência perdeu o aparelho e 

adquiriu novo aparelho com a reclamada e considera abusiva a incidência 

de multa de fidelização. Ao final, postulou a restituição em dobro do valor 

cobrado e indenização por danos morais. Devidamente citada, a primeira 

reclamada apresentou contestação no ID. 30397894, 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. Ata da audiência de conciliação acostada no ID.30073410 e 

impugnação à contestação apresentada no ID.30558833. 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 parte reclamante (ID.28394212, fl. 2, Permanência por Beneficio 

na Aquisição de Aparelho e/ou Estação Móvel, em negrito, letra D), 

nota-se que a cláusula de multa foi celebrada de forma clara e em 

destaque, pois estabeleceu expressamente que o cliente se compromete a 

não adquirir, junto a reclamada, novo aparelho, vinculado ao código de 

acesso (linha), em condições promocionais no período de doze meses e 

que no caso de compra de novo aparelho, no período mencionado, esta 

seria sem benefícios e realizada no maior preço vigente. Portanto, diante 

do exposto apesar da parte reclamante receber inúmeros benefícios, a 

cláusula penal estabelece multa apenas no caso de troca do plano e não 

aquisição de novo aparelho, nota-se que há conduta ilícita praticada pela 

parte reclamada, que poderia vender o novo aparelho sem benefícios e em 

preço vigente no mercado, contudo, é defeso a aplicação da multa que é 

prevista somente em caso de cancelamento do plano. 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) 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 

descumprimento contratual, sem o restritivo de crédito ou indisponibilidade 

financeira, embora caracterize conduta ilícita, 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: EMENTA: INDENIZAÇÃO - 

DANOS MORAIS - ÔNUS DA PROVA - MEROS ABORRECIMENTOS - 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. Ao autor incumbe o ônus da prova em 

relação aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, 

NCPC. Meros aborrecimentos decorrentes do descumprimento contratual 

não ensejam a reparação por danos morais. (TJ-MG - AC: 

10000190368084001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de 

Julgamento: 11/06/0019, Data de Publicação: 14/06/2019) 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 empresa reclamada,no prazo de 20 dias: (a) revise a 

fatura impugnada, retirando a multa de fidelidade impugnada, (b) emita 

nova fatura 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); e b) indeferir o pleito indenizatório de danos morais e materiais. 

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. 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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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 1002662-36.2020.8.11.0001 AUTOR: LUCIANA PEREIRA 

DA SILVA RIBEIRO REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

LUCIANA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO ajuizou reclamação com pedido 

indenizatória em desfavor da TELEFÔNICA 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.30338468 e arguiu a preliminar de documento 

imprescindível. No mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de 

dano moral. Ao final, postulou pela improcedência dos pedidos, litigância 

de má-fé e pedido contraposto. Ata da audiência de conciliação acostada 

no ID.30042886 e houve impugnação à contestação ID.30517476. 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 

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$157,34 (ID.28344238). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 
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foi juntado nos autos apenas documentos apócrifos, somente faturas e 

relatórios de utilização, ID.30338459, as quais não têm o condão 

probatório, pois se tratam de documentos 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. (...) 

( 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.28344238, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$157,34), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 
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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 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. 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. 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: a) declarar a inexistência do 

débito em nome da parte reclamante junto a parte reclamada; 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 

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 providencia a comunicação para baixa pelo sistema 

SERASAJUD; d) indeferir o pedido de litigância de má-fé; e e) indeferir o 

pedido contraposto. 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 

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: 1002885-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CYBELLE NARDEZ RODRIGUES SELLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA RUBINA PEDRO PASSARE OAB - MT14499/O (ADVOGADO(A))

GIZELA BARRETO SAMPAIO OAB - MT19763-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (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 1002885-86.2020.8.11.0001 REQUERENTE: CYBELLE 

NARDEZ RODRIGUES SELLE REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. 

Processo em fase de Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da 

Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia CYBELLE NARDEZ RODRIGUES 

SELLE ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor do AZUL 

LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A. Em síntese, alega que adquiriu 

bilhetes de transporte aéreo junto à requerida para realização do trecho 

Cuiabá (CGB) à Belo Horizonte (CNF), partindo às 17h05 do 21 de outubro 

de 2019 e chegando ao destino final às 20h10 do mesmo dia. No entanto, 

o voo de IDA foi cancelado após quatro horas de atraso, assim a 

requerente, foi reacomodada e embarcou no dia seguinte ao contratado. 

Ao final, postulou indenização por danos morais. Devidamente citada, a 

parte reclamada apresentou contestação no ID.30376990 e, em seguida, 

contestou os pedidos formulados na inicial e, em destaque, sustentou a 

inexistência de culpa e dano moral. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID.30076255 e impugnação à contestação apresentada no 

ID.30648609. 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 
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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. Alteração do contrato por parte da companhia 

aérea. Nos termos do artigo 229 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o 

passageiro tem direito ao reembolso integral do valor já pago quando a 

alteração por foi iniciativa do transportador. Quanto ao reembolso da 

passagem, a Resolução 400/2016 da ANAC prevê que as alterações, em 

especial quanto ao horário e itinerário, deverão ser informadas ao 

passageiro com antecedência de 72 horas e as alterações não poderão 

ser superior a 30 minutos para voos domésticos e de 1 hora para voos 

internacionais em relação aos horários originalmente contratados. A não 

observância destes limites, o passageiro poderá optar pela reacomodação 

em outro voo ou o reembolso integral do valor já pago. Estas são as 

regras previstas no artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC: Art. 12. 

As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em 

especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão 

ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta 

e duas) horas. § 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de 

reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do 

passageiro, nos casos de: I - informação da alteração ser prestada em 

prazo inferior ao do caput deste artigo; e II - alteração do horário de 

partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos 

domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao 

horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o 

horário após a alteração. § 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto 

em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador 

deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas 

à escolha do passageiro: I - reacomodação; II - reembolso integral; e III - 

execução do serviço por outra modalidade de transporte. Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não há 

qualquer prova de que a alteração do horário de embarque foi previamente 

informada ao passageiro. Por isso, 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) e por ser ele hipossuficiente para a elucidação dos fatos 

controvertidos. Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as 

regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que 

efetivamente que a alteração do horário do voo não foi previamente 

informada à parte reclamante. 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 

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 de atraso de voo na 

chegada ao destino 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 
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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 tempo da indisponibilidade do tempo 

(aproximadamente 14 horas), entendo como razoável e suficiente para a 

reparação do dano moral a quantia de R$8.000,00. 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, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais para cada reclamante, 

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). Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015689-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOUGLAS DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENNAN DE MORAES RIBEIRO OAB - MT21039/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - 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 1015689-23.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANDERSON 

DOUGLAS DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia ANDERSON DOUGLAS 

DA SILVA JUNIOR ajuizou reclamação com pedido declaratório de 

inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais c/c repetição de 

indébito em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Em síntese alegou que é usuária dos serviços prestados 

pela parte promovida, e que a fatura do mês outubro de 2019 exige valor 

muito acima de seu consumo médio. A título de tutela provisória de 

urgência, requereu o imediato restabelecimento do fornecimento de 

energia elétrica em sua UC. A antecipação de tutela foi concedida, ID 

25853886. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação no ID 28252962 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 conciliação acostada no ID 27587657. 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. 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 27587657), as partes posicionaram-se no 

sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam 

na contestação (partes reclamadas) 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. 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 
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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 

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 (setembro de 2019) registraram consumo de 486 

Kwh (ID 28252969). E com base no mesmo histórico de consumo (ID 

28252969), nota-se que a média de consumo apurada no período janeiro a 

agosto de 2019 é de 82,62 kwh. 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 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 
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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 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 25853886, 

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, no 

prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada à 

R$8.000,00: (a) revise as faturas impugnadas, com base na média de 

consumo dos últimos 12 ciclos anterior ao lapso impugnado, (b) emita nova 

fatura 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, (d) amortize o saldo devedor das faturas 

impugnadas com eventual valor consignado nos autos; 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 

(08/11/2019, ID 25942245) 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 
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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: 1002766-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INARA SIMAO SEIXAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE FERNANDES BERGO OAB - MT9675-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA TOMIE ONUMA OAB - MT26653/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 1002766-28.2020.8.11.0001 AUTOR: INARA SIMAO 

SEIXAS REU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos. Processo em fase de 

Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Resumo da controvérsia INARA SIMÃO SEIXAS ajuizou reclamação com 

pedido condenatório em desfavor de IUNI EDUCACIONAL S.A. Em síntese, 

alegou que a parte reclamada acresceu matéria desconhecida em suas 

mensalidades pois não estava prevista em sua grade e que assim a dívida 

reivindicada referente ao 8º semestre seria ilegítima. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida, e retirada do valor acrescido 

ilicitamente e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

reclamada apresentou contestação no ID. 30147707 e, em seguida, 

contestou os pedidos formulados na inicial e, em destaque, sustentou que 

legitimidade da dívida e ciência da modificação da grade escolar pela 

reclamante e ausência de ato ilícito. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID.30067117. 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 taxa 

de manutenção de conta corrente, de anuidade de cartão de crédito e de 

pacote de serviço telefônico, 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, embora a parte 

reclamada esteja cobrando por matéria acrescida na grade pelo decorrer 

do 8º semestre, nota-se que a parte reclamante a partir da análise do seu 

boletim ID.30147710, modificou sua própria grade curricular, 

acrescentando disciplinas diversas, como Biodireito, Direito Político e 

Eleitoral, Direito Ambiental e Direito Tributário – Direito Constitucional 

Tributário utilizando do referido serviço normalmente conforme grade ID. 

30147710. Noutro giro, a reclamante na sua narrativa não aponta qual 

matéria teria sido cursada e acrescida em seu boleto o que torna frágil a 

tese de desconhecimento da utilização do serviço. Por isso, não vislumbro 

a prática 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. 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: 1006084-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE KAROLINE DA SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEGRAO BACARJI OAB - MT26773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR RODRIGUES DE JESUS (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 1006084-53.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALAIDE 

KAROLINE DA SILVA TEIXEIRA REQUERIDO: PAULO CESAR RODRIGUES 

DE JESUS Vistos. Processo em fase de Sentença Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia ALAIDE 

KAROLINE DA SILVA TEIXEIRA ajuizou reclamação com pedido 

condenatório em desfavor do PAULO CESAR RODRIGUES DE JESUS. Em 

síntese, alegou que celebrou com a parte reclamada contrato de locação 

de imóvel, entretanto, a parte requerida desocupou o referido imóvel sem 
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que houvesse a quitação dos aluguéis contratados. Ao final, postulou a 

condenação da reclamada ao pagamento dos aluguéis em aberto e 

aplicação de multa contratual. Devidamente citada (ID 28400873), a parte 

reclamada deixou de apresentar contestação e, tampouco compareceu em 

audiência de conciliação. Revelia. Nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95, 

considera-se revel quando a parte reclamada não comparece à audiência 

de conciliação e/ou não apresenta contestação. No caso, nota-se que a 

parte reclamada foi regularmente citada (ID 28400873), mas não 

compareceu à audiência de conciliação (ID 29432993) e nem apresentou 

contestação. Desta forma, considera-se revel a parte reclamada. Efeitos 

da revelia. O principal efeito da revelia é a presunção relativa de 

veracidade dos fatos alegados pela parte reclamante (art. 20 da Lei 

9.099/95 e art. 344 do CPC), presunção essa que cede quando, nos 

termos dos incisos I a IV do art. 345 do CPC: I - havendo pluralidade de 

réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos 

indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento 

que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato 

formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição 

com prova constante dos autos. Da mesma forma, o juízo deve se atentar 

para os fatos que não dependem de prova, que são os: I - notórios; II - 

afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos 

no processo como incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção 

legal de existência ou de veracidade (art. 374, I a IV, do CPC). Portanto, o 

fato de a parte reclamada ser revel não implica necessariamente na 

procedência da pretensão autoral, mas induz a presunção relativa dos 

fatos aduzidos pela parte reclamante. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. 

CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. 

PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. 

VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE 

CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. 

PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE 

MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A 

revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo 

autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, 

motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. (...) (STJ 

AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016) Analisando o 

caso concreto, segundo essas premissas, verifica-se que não há 

qualquer motivo para afastar a presunção relativa de veracidade dos 

fatos alegados na inicial e conclui-se pela existência do débito exigido pela 

parte reclamante, o que leva a caracterização da conduta ilícita. 

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 condenar a parte 

reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 1.733,33 (um mil 

setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) relativa aos 

aluguéis vencidos, bem como a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

relativa a multa por quebra contratual, corrigidos monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir do vencimento. Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95; 

Intimem-se as partes. 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 obrigação de fazer pendente de cumprimento, as 

intimações devem ser realizadas pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça, 

cf Súmula 410 do STJ). 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 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1013358-68.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LEONARDO 

GABRIEL SILVA SOARES REQUERIDO: BRADESCO SA CREDITO 

IMOBILIARIO Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo da controvérsia LEONARDO GABRIEL SILVA SOARES 

ajuizou reclamação com pedido indenizatório por danos morais BANCO 

BRADESCO S/A. Em síntese alegou que em meados de fevereiro de 2019 

sua conta bancária foi bloqueada e até a presente data não houve o 

desbloqueio, além de bloqueio de valores em sua conta poupança. A título 

de tutela provisória de urgência, requereu a imediata liberação da conta 

bancária. Ao final requer indenização por danos morais. A antecipação de 

tutela não foi concedida, ID 25337088. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação no ID 2874739 e preliminarmente 

arguiu a inépcia da inicial e no mérito, sustentou a inexistência de culpa e 

ausência de dano moral. Ao final, requer Ao final, requer a improcedência 

dos pedidos iniciais. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 

28446215 e impugnação no ID 29353782. 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 
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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 serviços bancários foi prestado de forma ineficiente pela 

parte reclamada, pois sua conta salário/corrente (agência nº 2117-2, 

Conta n°0044883-4) foi bloqueada sem qualquer justificativa, além de ter 

valores retidos na poupança. Analisando o conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que a parte reclamante evidencia, por meio 

de protocolo de atendimento (ID 25327518) que esteve no banco 

promovido para solucionar o problema apontado como falha no serviço. 

Ademais os registros nos ID 25327493 253274928, comprovam que a 

conta estava bloqueada. A parte reclamada por sua vez, nada traz ao 

autos que comprovem o contrário das alegações do promovente, portanto, 

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 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 25327493 253274928, pode-se afirmar que o bloqueio indevido e 

conta corrente/salário, 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 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 desbloqueio da conta corrente/salário 

agência nº 2117-2, Conta n°0044883-4 de titularidade do promovente, sob 

pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00; e b) condenar a 

parte reclamada, solidariamente, a pagar à parte reclamante a quantia de 

R$ 7.000,00 (sete 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 (99/99/9999, ID 99) 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 
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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: 1013149-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSNILEI NUNES BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO ALVES ROSA OAB - MT11722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENTCARS LTDA (REQUERIDO)

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

GILSON JOAO GOULART JUNIOR OAB - PR36950 (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 1013149-02.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSNILEI 

NUNES BUENO REQUERIDO: DECOLAR. COM LTDA., RENTCARS LTDA 

Vistos. Processo em fase de Sentença Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia JOSNILEI NUNES BUENO 

ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor de 

DECOLAR.COM LTDA e RENTCARS LTDA. Em síntese, alegou que 

adquiriu, através do sitio eletrônico da parte reclamada, uma reserva de 

veículo nos EUA, a ser utilizado durante os dias em que estaria no país. 

Afirmou que realizou a reserva entre os dias 10 de agosto de 2019 até o 

dia 30 de agosto de 2019, e no mesmo dia da devolução do veículo 

realizou o embarque de volta ao Brasil. Relatou que a parte reclamada 

faturou em seu cartão de crédito o valor de R$ 2.095,00 (dois mil e 

noventa e cinco reais), referente a aluguel de veículo, sob a justificativa 

que a devolução somente foi feita no dia 07/09/2019, ou seja, com uma 

semana de atraso. Ao final, postulou indenização por danos materiais e 

morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID. 26702984 e arguiu ilegitimidade passiva, em seguida, contestou os 

pedidos formulados na inicial e, em destaque, sustentou ausência de ato 

ilícito e inexistência do dever de indenizar Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID.26766064, e impugnação à contestação apresentada no 

ID.28916488. Ilegitimidade passiva RENTCARS LTDA. 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 (contrato de locação de carros e reserva) não coincidem com a 

parte reclamada RENTCARS LTDA desta demanda, já que a parte 

contratada é a HERTZ, mas a ação foi proposta em face da RENTCARS 

LTDA. Portanto, não sendo a parte reclamada RENTCARS LTDA legítima 

para figurar no polo ativo, a preliminar de ilegitimidade deve ser acolhida. 

Ilegitimidade passiva DECOLAR. A indicação na petição inicial, da parte 

promovida, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a 

existência de uma suposta relação jurídica de direito material com a parte 

promovente, é suficiente para sustentar a legitimidade das partes, como 

preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente aceita no c. STJ: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO 

INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA 

OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses 

em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em 

juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as 

condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, 

provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as 

próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, 

dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, 

DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame apenas das alegações 

contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito 

material (relação contratual, pacote de turismo e passagens aéreas) 

coincidem com as partes desta demanda, tornando-as partes legítimas 

para figurar no polo ativo e passivo. Por fim, relevante consignar que a 

discussão quanto à responsabilidade civil da parte promovida, depende da 

análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, pontos que 

serão examinados de forma apropriada, no mérito da demanda. Portanto, 

não havendo razão a arguição de ilegitimidade passiva, rejeita-se. 

Julgamento antecipado da lide. 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 
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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 locação de carro foi prestado de forma ineficiente foi 

prestado de forma ineficiente pela parte reclamada, pois foi cobrada taxa 

de entrega tardia do veículo conforme ID.25275992 no cartão de crédito do 

reclamante. Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que a parte reclamante evidencia, que já havia voltado de viagem 

e não poderia ter entregue o carro com atraso conforme ID.25275776. 

Diante da ausência nos autos do recibo com data da efetiva entrega do 

veículo tornando legitima a cobrança da multa informada, presume-se que 

houve falha no serviço questionado. 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 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.25275992, pode-se afirmar que o desconto indevido em conta 

corrente, no valor de R$2.095,00, 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, mormente quanto ao 

valor descontado indevidamente, entendo como razoável e suficiente para 

a reparação do dano moral a quantia de R$6.000,00. 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 
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no importe de R$ 2.095,00 (dois mil e noventa e cinco reais), conforme 

comprovante de ID.25275992. Todavia, considerando que o recebimento 

indevido foi ocasionado com base simples falha de serviços, não 

vislumbro que haja má-fé que justifique a repetição de indébito em dobro, 

devendo o valor ser restituído de forma simples. Por todo o exposto e 

calculando os gastos efetivamente comprovados, a parte reclamante deve 

ser restituída com a quantia de R$ 2.095,00 (dois mil e noventa e cinco 

reais). Dispositivo. Posto isso, proponho reconhecer a ilegitimidade da 

segunda reclamada 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 primeira 

reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de: a) R$ 6.000,00 (seis 

mil reais) a título de danos morais para cada reclamante, 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); e b) R$ 2.095,00 (dois mil e noventa e cinco 

reais) a título de repetição de indébito na forma simples, 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 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: 1002318-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR CEZAR SANO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA RUBINA PEDRO PASSARE OAB - MT14499/O (ADVOGADO(A))

GIZELA BARRETO SAMPAIO OAB - MT19763-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):

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 1002318-55.2020.8.11.0001 REQUERENTE: VICTOR 

CEZAR SANO GARCIA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. 

Processo em fase de Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da 

Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia VICTOR CEZAR SANO GARCIA 

ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor do AZUL 

LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A. Em síntese, alega que adquiriu 

bilhetes de transporte aéreo junto à requerida para realização do trecho 

de Belo Horizonte (CNF) / Cuiabá (CGB), partindo às 18:00hs do dia 14 de 

dezembro de 2019, com conexão em São Paulo (GRU), chegando ao 

destino final às 21:20hs do mesmo dia. No entanto, o voo de Confins a São 

Paulo atrasou mais de 40 minutos, o que acabou por acarretar a perda de 

sua conexão, assim o requerente, que deveria ter chegado ao seu destino 

final às 21:20hs do dia 14 de dezembro, somente chegou às 11:35hs do 

dia seguinte. Ao final, postulou indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID.30083669 e arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva e, em seguida, 

contestou os pedidos formulados na inicial e, em destaque, sustentou a 

inexistência de dano material e dano moral. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID. e impugnação à contestação apresentada no 

ID.29931425. 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. Atraso na conclusão do transporte. As companhias 

de transporte aéreo de passageiro, em razão das peculiaridades 

decorrente da atividade econômica desenvolvida, que depende muito das 

condições climáticas para a sua operacionalização, possuem uma margem 

de tolerância de 4 (quatro) horas para a conclusão do serviço proposto 

após o prazo contratualmente previsto, conforme disposto nos artigos 230 

e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, in verbis: Art. 230. Em caso de 

atraso da partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador 

providenciará o embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço 

equivalente para o mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se 

o passageiro o preferir, o valor do bilhete de passagem. Art.231. Quando 

o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por 

período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o 

passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de passagem ou pela 

imediata devolução do preço. No mesmo sentido são as normas 

regulamentadoras previstas no artigo 21 Resolução 400/2016 da Agência 

Nacional de Aviação Civil: Art. 21. O transportador deverá oferecer as 

alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por 

outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, 

nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em 

relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou 

interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo 

subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos 

casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do 

transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste 

artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o 

transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo 

atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente 

contratado. Desta forma, quando há atraso na chegada do passageiro por 

período superior a 4 (quatro) horas, independentemente do motivo do 

atraso, se simples atraso de embargue, cancelamento de voo, ou 

preterição de embargue, há caracterização de serviço ineficiente. Neste 

sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. 

CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. 

PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO 

PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A postergação da viagem superior a quatro 

horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o 

direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, 

independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano moral 
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decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos 

vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente 

da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a 

obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via 

inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl no REsp 

1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015) RECURSO INOMINADO. 

ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. TEMPO RAZOÁVEL. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O 

atraso de voo de menos de quatro horas para a chegada ao destino final, 

por si só, não configura danos morais. Trata-se de aborrecimentos da vida 

cotidiana, sem consequências graves na esfera psíquica do passageiro. 

2. Consumidor que não comprova que houve atraso por mais de quatro 

horas. Conforme se depreende da prova do alegado compromisso que 

teria na cidade de destino, o próprio recorrente afirma que o voo estaria 

atrasado em 03 (três) horas. 3. Dano moral é a dor subjetiva, que refoge à 

normalidade do dia-a-dia. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não 

constituindo, assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte 

recorrente. O mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral. 4. Sentença mantida pelos 

próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. (TJMT, 

Turma Recursal, Recurso Cível 8011509-75.2015.811.0002, Relator Nelson 

Dorigatti, Data do Julgamento 18/10/2016) Vale destacar que, em caso de 

cancelamento de voo, mesmo com prévia notificação, nos termos do artigo 

12 da Resolução 400/2016 da ANAC, o transportador deverá oferecer 

reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro que oferece serviço 

equivalente para o mesmo destino dentro do prazo de 4 horas para que a 

situação também não venha a ser caracterizada falha na prestação de 

serviço. Neste sentido: CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

CANCELAMENTO DE VOO. RAZÕES CLIMÁTICAS. REACOMODAÇÃO EM 

OUTRO VOO EM PERÍODO INFERIOR A QUATRO HORAS. PEDIDO INICIAL 

QUE NÃO MERECE PROSPERAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em que 

pese o cancelamento do voo, o consumidor foi reacomodado em outro 

voo, em período inferior a quatro horas, de modo que não restou 

configurada ausência de adequada assistência. 2. Conforme consta da 

inicial, o recorrido havia comprado passagem aérea para o voo com saída 

prevista para às 07:43 horas, no entanto, em razão do cancelamento de 

tal voo, o consumidor foi reacomodado em voo com saída prevista para às 

11:30 horas. 3. Deste modo, merece provimento o recurso, para o fim de 

julgar improcedente o pedido inicial. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. , 

esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E 

DAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 3Âª 

T u r m a  R e c u r s a l  e m  R e g i m e  d e  E x c e Ã § Ã £ o  - 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 - São José dos Pinhais - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - - J. 19.08.2016) (TJ-PR - RI: 000256665201581600360 PR 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 (Acórdão), Relator: GIANI MARIA 

MORESCHI, Data de Julgamento: 19/08/2016, 3Âª Turma Recursal em 

Regime de ExceÃ§Ã£o, Data de Publicação: 23/08/2016). Em análise dos 

autos, observa-se que o bilhete da passagem aérea previa a chegada da 

parte reclamante ao destino contratado (Cuiabá/MT) em 14/12/2019 às 

21h20 (ID. 28268566). Todavia, como reconhecido pela parte reclamada, o 

voo chegou ao destino somente no dia 15/12/2019 às 11h35, ou seja, com 

atraso de aproximadamente 14 horas, lapso este superior ao legalmente 

permitido. Portanto, diante do atraso superior a 4 horas, a conduta da 

parte reclamada configura 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 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 

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 de atraso de voo na 

chegada ao destino 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, 
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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) Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao tempo da indisponibilidade do tempo 

(aproximadamente 14 horas), 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 condenar a parte reclamada, a 

pagar à parte reclamante a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título 

de danos morais para cada reclamante, 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). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga ----

-------------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021947-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCELINO ANTONIO TOMAS OAB - MT23068/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (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 1021947-49.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JULIANA DA 

COSTA MARQUES REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Processo 

em fase de Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo da controvérsia JULIANA DA COSTA MARQUES 

ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor do AZUL 

LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A. Em síntese, alega que adquiriu 

bilhetes de transporte aéreo junto à requerida para realização do trecho 

Campo Grande à Cuiabá, partindo às 19h50 em 09 de outubro de 2019 e 

chegando ao destino final às 21h30 do mesmo dia. No entanto, o voo foi 

cancelado, e a requerente foi reacomodada em voo que partiria dois dias 

depois, inconformada com a situação, a autora comprou passagem para o 

voo do dia seguinte, a venda pela própria reclamada e seguiu viagem para 

não perder um dia de trabalho. Ao final, postulou indenização por danos 

materiais e morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou 

contestação no ID.29530482, e, em seguida, contestou os pedidos 

formulados na inicial e, em destaque, sustentou a inexistência de culpa e 

dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada no ID.29316667 e 

impugnação à contestação apresentada no ID.29584212. 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. Alteração do 

contrato por parte da companhia aérea. Nos termos do artigo 229 do 

Código Brasileiro de Aeronáutica, o passageiro tem direito ao reembolso 

integral do valor já pago quando a alteração por foi iniciativa do 

transportador. Quanto ao reembolso da passagem, a Resolução 400/2016 

da ANAC prevê que as alterações, em especial quanto ao horário e 

itinerário, deverão ser informadas ao passageiro com antecedência de 72 

horas e as alterações não poderão ser superior a 30 minutos para voos 

domésticos e de 1 hora para voos internacionais em relação aos horários 

originalmente contratados. A não observância destes limites, o passageiro 

poderá optar pela reacomodação em outro voo ou o reembolso integral do 

valor já pago. Estas são as regras previstas no artigo 12 da Resolução 

400/2016 da ANAC: Art. 12. As alterações realizadas de forma 

programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário 

originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com 

antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. § 1º O transportador 

deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, 

devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de: I - informação da 

alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e II - 

alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) 

minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em 

relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não 

concordar com o horário após a alteração. § 2º Caso o passageiro 

compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da 

informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem 

como as seguintes alternativas à escolha do passageiro: I - 

reacomodação; II - reembolso integral; e III - execução do serviço por outra 

modalidade de transporte. Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que não há qualquer prova de que a 

alteração do horário de embarque foi previamente informada ao 

passageiro. Por isso, vale lembrar que, no presente caso, o ônus 

probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser 
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proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 

6º, VIII, CDC) e por ser ele hipossuficiente para a elucidação dos fatos 

controvertidos. Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as 

regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que 

efetivamente que a alteração do horário do voo não foi previamente 

informada à parte reclamante. 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 

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 de atraso de voo na 

chegada ao destino 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) Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao tempo da indisponibilidade do tempo 

(aproximadamente 14 horas), entendo como razoável e suficiente para a 

reparação do dano moral a quantia de R$8.000,00. 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 

falha nos serviços da reclamada, no valor R$1.561,69 e requer que essa 

restituição seja feita em dobro. Analisando o conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que o dano material encontra-se 

devidamente comprovado, no valor de R$ 1.561,69 (hum mil quinhentos e 

sessenta e um reais e sessenta e nove centavos). Analisando o pedido 

de restituição dobrada, constata-se que não comporta relação com dano 

causado, portanto a parte reclamante não faz jus à indenização pelos 

danos materiais na forma dobrada. Por todo o exposto e calculando os 

gastos efetivamente comprovados, a parte reclamante deve ser reparada 

pelo dano material com a quantia de R$ 1.561,69 (hum mil quinhentos e 

sessenta e um reais e sessenta e nove centavos). 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$ 8.000,00 (oito mil reais) a 

título de danos morais para cada reclamante, corrigida monetariamente 
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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); e b) R$ 1.561,69 (hum mil quinhentos e sessenta e um 

reais e sessenta e nove centavos) a título de danos materiais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. 

Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação. 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: 1013185-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MARCIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID WENER FARINELLI SERILO OAB - MT19592-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA 

(REQUERIDO)

SOPHIA CALCADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ANDRE ZAMBO OAB - SP138476 (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 1013185-44.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MAURO 

MARCIO RODRIGUES REQUERIDO: SOPHIA CALCADOS, TNT MERCURIO 

CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA Vistos. Processo em fase 

de Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Resumo da controvérsia MAURO MARCIO RODRIGUES ajuizou reclamação 

com pedido condenatório em desfavor do SOPHIA CALCADOS e TNT 

MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA. Em síntese, 

alegou que adquiriu da primeira reclamada produtos que deveriam ter sido 

entregues pela segunda reclamada, entretanto, a mercadoria foi 

extraviada quando estava sob a guarda da segunda reclamada, em razão 

disso o reclamante não recebeu o produto, nem mesmo foi indenizado. Ao 

final, postulou a condenação das reclamadas ao pagamento de 

indenização por danos morais e materiais. Devidamente citada, a parte 

reclamada TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA 

apresentou contestação no ID 27148588 contestando os pedidos 

formulados na inicial e, em destaque, sustentou que não cometeu qualquer 

ilícito considerando que não deu causa ao ocorrido. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 29445576 e impugnação à contestação 

apresentada no ID 27500524. Revelia. Nos termos do artigo 20 da Lei 

9.099/95, considera-se revel quando a parte reclamada não comparece à 

audiência de conciliação e/ou não apresenta contestação. No caso, 

nota-se que a parte reclamada SOPHIA CALCADOS foi regularmente 

citada (ID 29153647), mas não compareceu à audiência de conciliação (ID 

29445576) e nem apresentou contestação. Desta forma, considera-se 

revel a parte reclamada. Efeitos da revelia. O principal efeito da revelia é a 

presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte 

reclamante (art. 20 da Lei 9.099/95 e art. 344 do CPC), presunção essa 

que cede quando, nos termos dos incisos I a IV do art. 345 do CPC: I - 

havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio 

versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver 

acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do 

ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis 

ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Da mesma 

forma, o juízo deve se atentar para os fatos que não dependem de prova, 

que são os: I - notórios; II - afirmados por uma parte e confessados pela 

parte contrária; III - admitidos no processo como incontroversos; IV - em 

cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade (art. 374, I 

a IV, do CPC). Portanto, o fato de a parte reclamada ser revel não implica 

necessariamente na procedência da pretensão autoral, mas induz a 

presunção relativa dos fatos aduzidos pela parte reclamante. Neste 

sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO 

STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE 

PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. 

DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 

7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a presunção relativa da 

veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada 

pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata 

procedência do pedido. (...) (STJ AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 

21/10/2016) Analisando o caso concreto, segundo essas premissas, 

verifica-se que não há qualquer motivo para afastar a presunção relativa 

de veracidade dos fatos alegados na inicial e conclui-se pela existência do 

direito ao ressarcimento pelo extravio da mercadoria adquirida, o que leva 

a caracterização da conduta ilícita por parte da reclamada SOPHIA 

CALCADOS Falha na entrega de produto. Nos contratos onerosos, a parte 

que se comprometer a alguma obrigação deve executá-la na forma e no 

tempo pactuado para que não seja responsabilizado por perdas e danos, 

conforme artigo 389 do Código Civil. Assim, qualquer falha na entrega do 

produto, seja a não entrega, o atraso, a divergência do produto, ou 

entrega de produto danificado, caracteriza descumprimento contratual. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VEÍCULO 

"ZERO QUILÔMETRO" - ATRASO NA ENTREGA - ATO ILÍCITO - DANOS 

MORAIS DEVIDOS - QUANTUM - MAJORAÇÃO - LUCROS CESSANTES - 

AUSÊNCIA DE PROVA. O arbitramento do valor da indenização por danos 

morais deve observar os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade para alcançar a dupla finalidade compensatória e 

pedagógica da reparação, de acordo com as circunstâncias do caso e as 

condições socioeconômicas das partes. Assim é que, constatado que o 

valor não atende a esses pressupostos, efetiva-se a majoração. Os 

lucros cessantes correspondem ao valor econômico que a pessoa tinha 

expectativa de perceber, mas deixou de auferi-lo em virtude do dano 

causado por terceiro. Inexistente prova inconcussa acerca dos alegados 

valores que a vítima do dano deixou de receber, indevida a pretensão 

indenizatória. Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 

10362160027573001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de 

Julgamento: 21/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) APELAÇÃO. 

ENTREGA PRODUTO DIVERSO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE PROVA. FATO 

CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA. O art. 333 distribui o ônus da prova de acordo com a natureza 

da alegação de fato a provar. Ao autor, cumpre provar a alegação que 

concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado. Ao réu, a 

alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado 

pelo autor. Na hipótese dos autos, a parte autora alega que adquiriu do réu 
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um refrigerador tipo cervejeira, modelo VN 12W, sendo-lhe entregue um 

modelo de qualidade inferior: VN 12C. Ocorre, porém, que a nota fiscal 

colacionada pela própria parte autora indica como produto o refrigerador 

modelo VN 12C. Outrossim, o réu juntou ordem do pedido efetuado, que 

igualmente indica o produto VN 12C. Ademais, a parte autora sequer 

alegou, tampouco comprovou, que houve vício no pedido recebido ou na 

nota fiscal que indicam o produto entregue. Dessa forma, como o autor 

não se desincumbiu de seu encargo probatório (art. 333, I, do CPC), deve 

a pretensão autoral ser julgada improcedente, não merecendo retoque a 

sentença recorrida. Recurso a que se nega seguimento. (TJ-RJ - APL: 

00072071420118190211 RIO DE JANEIRO PAVUNA REGIONAL 1 VARA 

CIVEL, Relator: RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 

31/03/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/04/2015) 

A parte reclamante celebrou com a segunda reclamada contrato de 

prestação de serviço de transporte (ID 27150493) e a parte reclamante 

sustenta o descumprimento da obrigação contratual consistente não 

entrega do produto adquirido. Analisando o conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que a parte reclamante evidencia, por meio 

do documento juntado no ID 27150493, que a parte reclamada se 

comprometeu de entregar o produto adquirido. Todavia, não há nos autos 

prova da efetiva entrega. 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). Ademais, a parte reclamada tem melhores condições de 

elucidar a controvérsia. 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 falha na 

prestação de serviço e, consequentemente, encontra-se caracterizada a 

conduta ilícita também pela reclamada TNT MERCURIO CARGAS E 

ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA. 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 extravio de encomenda 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. 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 e lucros cessantes da não 

entrega dos produtos adquiridos, no valor total de R$2.886,00. Analisando 

o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que o dano 

material encontra-se devidamente comprovado no valor de R$1.443,00 (ID 

25287913), fazendo a parte reclamante jus à indenização pelos danos 

materiais. No quer se refere aos lucros cessantes, analisando o conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que não há nos autos 

prova do efetivo dano material pelas perdas emergentes. 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 

demonstração do seu prejuízo e a parte adversa é impossível comprovar a 

inexistência do dano material. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LUCROS CESSANTES 

RESULTANTES DE COGITADO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 

FRUSTRADO. DANOS HIPOTÉTICOS. ARTS. 402 E 403 DO CC/2002. 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. 

MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973 AFASTADA. 

(...) 3. Os artigos 402 e 403 do Código Civil estabelecem que o cálculo dos 

lucros cessantes deve ser efetuado com razoabilidade, devendo 

corresponder à perda do lucro que resulte direta e imediatamente da 

inexecução do pacto. 4. A jurisprudência do STJ não admite a indenização 

de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, 

remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria os lucros que 

supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial 

que sequer foi iniciada. Precedentes.(...) (STJ AgInt no AREsp 964.233/SP, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 

23/05/2017) Como prova dos lucros cessantes, a parte reclamante 

deveria ter trazido documentos fiscais, declaração de Imposto de Renda 

ou extrato de movimentação bancária, demonstrando que o ato ilícito 

reportado nos autos efetivamente impactou negativamente sua renda 
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mensal, todavia, nenhuma evidência neste sentido foi apresentada nos 

autos. 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 não houve 

dano material. 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 extraviado (R$1.443,00), entendo como razoável e suficiente 

para a reparação do dano moral a quantia de R$5.000,00. 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 condenar as reclamadas, 

solidariamente, a pagar à parte reclamante a quantia de: a) 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 da citação 

(27/01/2020, ID 29153647) por envolver ilícito contratual (Precedentes do 

STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); b) R$ 200,00 (duzentos reais) a título de 

danos materiais, correspondente ao valor da Nota Fiscal ID 25287910, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo 

prejuízo (25/09/2018, ID 25287913), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; 

Ainda, condeno a parte reclamada SOPHIA CALCADOS a pagar a parte 

reclamante a quantia de R$ 1.243,00 (um mil duzentos e quarenta e três 

reais) a título de danos materiais, relativo a diferença do comprovante de 

depósito ID 25287913, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir do efetivo prejuízo (25/09/2018, ID 25287913), 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 as partes. 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 obrigação de fazer 

pendente de cumprimento, as intimações devem ser realizadas 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça, cf Súmula 410 do STJ). 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

Processo Número: 1018829-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTECH COM E SERVICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim OAB - MT6706-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))

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 1018829-65.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALTECH 

COM E SERVICOS LTDA - ME 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 ALTECH COM E SERVICOS LTDA - ME ajuizou reclamação 

com pedido condenatório em desfavor do ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese, alegou que a parte 

reclamada deixou de atender a sua solicitação de serviço técnico que 

ocasionou na interrupção do fornecimento de energia elétrica por 

aproximadamente 04 (quatro) dias. Ao final, postulou a condenação da 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 29063526, 

contestando os pedidos formulados na inicial e, em destaque, sustentou 

que não cometeu ato ilícito considerando que não houve interrupção no 

fornecimento de energia elétrica naquele local. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 28791331 e impugnação à contestação 

apresentada no ID 29212939. 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 28791331), 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. 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 casos de urgência em 4 horas (art. 176, inciso III, da 

Resolução Normativa 414/2010 da Aneel). Em exame do conjunto fático 

probatório disponível nos autos, nota-se que o serviço de ligação foi 

solicitado em 07/10/2019, 08/10/2019 e 09/10/2019 (protocolos 60377690, 

60408213 e 60413929) e este somente foi executado em 10/10/2019 

(protocolo 60449097), 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 
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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) 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 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. Impõe 

ainda consignar que o fato do reclamante ter ficado por aproximadamente 
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04 (quatro) dias sem o fornecimento adequado de energia elétrica, 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, entendo como razoável e suficiente 

para a reparação do dano moral a quantia de R$6.000,00. 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 condenar a parte reclamada a 

pagar à parte reclamante a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título 

de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (28/11/2019, ID 

26624779) 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 as partes. 

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 obrigação 

de fazer pendente de cumprimento, as intimações devem ser realizadas 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça, cf Súmula 410 do STJ). 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

Processo Número: 1016988-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RANDALLE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - MT13696-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (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 1016988-35.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RANDALLE 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Vistos. Processo em fase de 

Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Resumo da controvérsia RANDALLE SILVA ajuizou reclamação com 

pedido condenatório em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Em síntese, 

alegou que a parte reclamada que após atraso no pagamento de acordo 

de parcelamento de dívida o banco reclamado descontou a integralidade 

dos seus proventos em conta salário. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, repetição de indébito e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID.27643082 e, em seguida, contestou os pedidos formulados na inicial e, 

em destaque, sustentou a inexistência do ato ilícito e ausência do dever de 

indenizar. Ata da audiência de conciliação acostada no ID.28668044 e 

impugnação à contestação apresentada no ID.28955215. 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. Desconto em 

percentual superior à 30% As instituições financeiras, conforme dispõe a 

Lei 10.820/2003, estão autorizadas a celebrarem contato de mutuo, tendo 

como forma de recebimento o desconto diretamente da folha de 

pagamento do mutuário, limitado a 30%, desde que seja a ele 

proporcionado taxas de juros diferenciadas, diante do reduzido grau de 

inadimplência. Neste sentido: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR 

PÚBLICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO LIMITADO A 30% DA 

REMUNERAÇÃO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que 

eventuais descontos em folha de pagamento, relativos a empréstimos 

consignados tomados por servidor público, estão limitados a 30% (trinta 

por cento) do valor de sua remuneração. 2. Agravo regimental não 

provido. (STJ AgRg no RMS 29.988/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 

CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 20/06/2014) Todavia, 

esta regra não se aplica aos créditos em que a instituição financeira não 

proporciona ao mutuário taxas diferenciadas, mesmo com expressa 

autorização contratual. Neste sentido é também o entendimento do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE EM 

30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. 

Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que 

confirmou sentença que julgou procedente pedido de limitação dos 

descontos de prestação de empréstimo em 30% do valor dos rendimentos 

líquidos 2. No que tange ao percentual dos descontos das parcelas de 

empréstimos, em 30 % do valor dos rendimentos líquidos, o entendimento 

adotado pela Câmara está em perfeita harmonia com a jurisprudência 

pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que sumulou novo 

posicionamento com o seguinte enunciado: "É vedado ao banco mutuante 

reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de 

correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja 

cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por 

margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que 

possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual" 

(Súmula 603, DJe 26/2/2018). 3. Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu 

de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo que se aplica à espécie o 

enunciado 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". 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ REsp 

1826689/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 20/08/2019, DJe 13/09/2019) Em análise do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, observa-se que o desconto realizado em Folha de 

Pagamento da parte reclamante (R$4.167,98) é superior à 30% de sua 

remuneração líquida (R$4.297,90, cf ID.26188645), violando o disposto 

legal. Vale destacar que nenhuma outra prova foi produzida nos autos que 

pudesse fragilizar o conteúdo probatório das evidências acima apontadas. 

Com isso, nota-se que há conduta ilícita praticada pela parte reclamada, 

visto que não observado o limite dos 30%. 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, 
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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.26188645, pode-se afirmar que o desconto indevido em conta 

corrente, no valor de R$4.167,98, 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, mormente quanto ao valor descontado indevidamente, entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$8.000,00. 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). Em exame do conjunto fático 

probatório disponível nos autos, nota-se que não há qualquer prova de 

pagamento indevido. Vale lembrar que, a dívida tem respaldo contratual, 

ID.27643365, e apesar da caracterização do ato ilícito não há que se falar 

em ilegitimidade do crédito. No presente caso, nota-se que a parte 

reclamante não satisfez seu encargo probatório quanto à existência dos 

fatos constitutivos do seu direito, pois não comprovou que houve 

pagamento além do devido. 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 primeira reclamada a pagar à parte 

reclamante a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos 

morais para cada reclamante, 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); b) 

confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no 

ID.26235416, 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 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 
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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: 1017750-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS DO FUTURO LTDA - ME 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVETE MIYUKI FUTIMOTO OAB - MT16627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PUBLIC ONLINE SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA MARIA GOMES OAB - SP0127349A (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 1017750-51.2019.8.11.0001 INTERESSADO: 

ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS DO FUTURO LTDA - ME 

REQUERIDO: PUBLIC ONLINE SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI Vistos. 

Processo em fase de Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da 

Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia ADMINISTRADORA E CORRETORA 

DE SEGUROS DO FUTURO LTDA - ME ajuizou reclamação com pedido 

condenatório em desfavor do PUBLIC ONLINE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 

EIRELI. Em síntese, alegou que a parte reclamada ofereceu serviço de 

publicidade de forma gratuita e, com boa fé assinou e acreditou que seria 

cumprido. No entanto, se assustou ao receber uma ligação de um cartório 

de execução e, de restrição sobre o contrato que deveria ser gratuito e 

não teve escolha senão efetuar o pagamento no valor de R$ 609,55 e R$ 

3663,29 perfazendo um total de R$ 4.272,84 (quatro mil, duzentos e 

setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) causando prejuízos de 

ordem financeira a reclamante. Ao final, postulou a declaração de nulidade 

do contrato, exclusão do restritivo e indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID.28525875 e arguiu a preliminar de incompetência e prescrição, em 

seguida, contestou os pedidos formulados na inicial e, em destaque, 

sustentou que regularidade do contrato e da contração dos serviços. Ata 

da audiência de conciliação acostada no ID.28539253 e impugnação à 

contestação apresentada no ID.28903260. Incompetência em razão do 

local. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). A cláusula 

de foro de eleição em contratos de relação de consumo é nula se fixada 

em prejuízo à hipossuficiência do consumidor. Neste sentido, é o 

entendimento pacificado do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL 

EM CONSTRUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE ELEIÇÃO. 

NULIDADE DE CLÁUSULA. PREJUÍZO NA DEFESA DO CONSUMIDOR. 

PRECEDENTES. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CULPA DA CONSTRUTORA. 

REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 

(...) 2. A decisão da Corte estadual encontra-se em harmonia com a 

jurisprudência da Segunda Seção do STJ, no sentido de que, o foro de 

eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre 

que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser 

declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador. 

Precedentes. (...) 4. Agravo interno não provido. (STJ AgInt no AREsp 

1337742/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019) No presente caso, considerando 

a nulidade da cláusula do foro de eleição na Comarca de Capital/SP 

(ID.26377369), mesmo que em Cuiabá: (a) seja o local da prática do fato; 

(b) seja a residência da parte reclamante; (c) tenha filial da parte 

reclamada, 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 CPC; ou 5 anos, se relação de consumo, 

conforme artigo 27 do CDC. Neste sentido é o entendimento pacificado no 

STJ: 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 AgInt no AREsp 

1380002/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

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 REsp 1732398/RJ, Rel. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 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 reclamante que o 

prejuízo financeiro foi em 01.11.2019 conforme ID.26377366, 

consequentemente, esta ação não se encontra prescrita, visto que 

distribuída em 21/11/2019, ou seja, antes o termo final da prescrição. 

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. Cláusulas 

contratuais que restringem direito. Os negócios jurídicos, contaminada pelo 

erro substancial, ou seja, quando um dos contratantes obterem percepção 

equivocada de circunstâncias relevantes do contrato, estes são anuláveis 

(art. 138 do Código Civil). A propósito: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

EXISTÊNCIA DE USUCAPIÃO EM FAVOR DO ADQUIRENTE. OCORRÊNCIA 

DE ERRO ESSENCIAL. INDUZIMENTO MALICIOSO. DOLO CONFIGURADO. 

ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1. O erro é vício do consentimento no 

qual há uma falsa percepção da realidade pelo agente, seja no tocante à 

pessoa, ao objeto ou ao próprio negócio jurídico, sendo que para render 

ensejo à desconstituição de um ato haverá de ser substancial e real. 2. É 

essencial o erro que, dada sua magnitude, tem o condão de impedir a 

celebração da avença, se dele tivesse conhecimento um dos 

contratantes, desde que relacionado à natureza do negócio, ao objeto 

principal da declaração de vontade, a qualidades essenciais do objeto ou 

pessoa. (...) (STJ REsp 1163118/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, REPDJe 05/08/2014, DJe 

13/06/2014) Assim, para evitar a anulação de negócios jurídicos 

consumeristas por meio do erro, os contratos, mormente aqueles 

celebrados por adesão, devem ser redigidos de forma clara, devendo as 
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cláusulas restritivas de direito serem expressas e com destaque, 

permitindo a imediata e fácil compreensão pelo consumidor, conforme 

preconiza o artigo 54, §§ 3º e 4º, do CDC: Art. 54. Contrato de adesão é 

aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade 

competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos 

ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar 

substancialmente seu conteúdo. (...) § 3o Os contratos de adesão 

escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e 

legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a 

facilitar sua compreensão pelo consumidor. § 4° As cláusulas que 

implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com 

destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. Vale lembrar que, 

na hipótese de obscuridade, nos termos do artigo 47 do CDC, as cláusulas 

contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. 

Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA PARA DETERMINAR O ATENDIMENTO E INTERNAÇÃO NA 

MODALIDADE HOME CARE. NEGATIVA DE SERVIÇO NA FORMA 

REQUERIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E 

CLAÚSULA RESTRITIVA. JUÍZO DE VEROSSIMILHANÇA FAVORÁVEL Á 

PRETENSÃO AUTORAL. CONTRATO DE ADESÃO. INTERPRETAÇÃO 

CONTRATUAL FAVORÁVEL AO PARTICIPANTE. CONTRATO QUE VISA À 

MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO SEGURADO. CLÁUSULAS LIMITATIVAS 

QUE DEVEM SER INTERPRETADAS À LUZ DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA 

MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ACERTO DO DECISUM 

RECORRIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (TJ-RJ - 

AI: 00209690720188190000, Relator: Des(a). SERGIO RICARDO DE 

ARRUDA FERNANDES, Data de Julgamento: 27/11/2018, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL). Analisando o conjunto fático probatório disponível nos 

autos, nota-se que há descrição da forma de pagamento e valor da 

parcela (ID.36377365) estabelece de forma clara, a obrigação da 

reclamante em dar contraprestação dos serviços contratados. 

Utilizando-se das técnicas de hermenêutica na interpretação da referida 

cláusula, nota-se que não houve vício na declaração da vontade da parte 

reclamante, pois é possível a imediata e fácil percepção dos referidos 

encargos contratuais, os quais não demonstram ser abusivos com base 

na prática de mercado, excluindo a hipótese de manifestação de vontade 

contaminada com erro substancial. Desta forma, não havendo vício de 

consentimento, 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 reclamação proposta, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, 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. 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: 1000845-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT12558-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE ALIMENTOS AHREIS LTDA - ME (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) 

SENTENÇA Autos 1000845-34.2020.8.11.0001 AUTOR: COMERCIAL SAO 

LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME REU: COMERCIAL DE 

ALIMENTOS AHREIS LTDA - ME Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei nº 9.099/95). COMERCIAL SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS EIRELI - ME ajuizou ação de execução em desfavor de 

COMERCIAL DE ALIMENTOS AHREIS LTDA - ME. Em síntese, alegou ser 

credora da parte requerida na soma de R$11.323,98 referente a três 

cheques sob nº 004033, 004034 e 004036, todos com valor original de 

R$3.774,66. Pleiteou o pagamento do débito atualizado. Termo de 

audiência de conciliação incluso no ID. 29666489 e o acordo firmado pelas 

partes no ID. 29924258. Considerando que as partes celebraram acordo 

nos autos (ID. 29924258), devidamente reduzido 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 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: 1001798-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA OAB - MT16384 (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):

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 1001798-95.2020.8.11.0001 AUTOR: LEIDYDAIME 

BARROS DE ALMEIDA REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). Resumo da controvérsia LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA 

ajuizou ação indenizatória por danos morais em desfavor da empresa 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em 

síntese, alegou ser usuária da unidade consumidora nº 6/2277898-9 e 

estava inadimplente com a fatura de dezembro/2019, com vencimento em 

17/12/2019. Relata que no dia 13/01/2020 houve a suspensão do 

fornecimento de energia, sendo que a fatura de janeiro venceria em 

16/01/2020. Esclarece que não houve qualquer notificação. Pleiteou a 

indenização pelo dano moral. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou contestação no ID. 30169207, onde sustentou o exercício 

regular do direito, o inadimplemento da fatura do mês de dezembro/2019, 

ausência do ato ilícito e de dano moral. Ao final, postulou pela 

improcedência do feito. Termo da audiência de conciliação foi acostado no 

ID. 29870716 e não houve impugnação à contestação. 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. Suspensão de energia elétrica sem prévia notificação. 

Quando a suspensão dos serviços de energia elétrica é motivada pela 

manutenção técnica da rede ou em caso de inadimplência, a 

concessionária deve providenciar prévia notificação do consumidor, 

conforme preconiza o artigo 6º, § 3º, inciso II da Lei nº 8.987/1995: Artigo 

6º - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço 

adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido 

nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. [...] § 3º Não 
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se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em 

situação de emergência ou após prévio aviso, quando: [...] II - por 

inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. (g.n.) 

Em igual sentido dispõe o artigo 173, inciso I, da Resolução Normativa nº 

414/2010 da ANEEL. Em análise do caso concreto e com base no conjunto 

fático probatório disponível nos autos, mormente quanta a fatura do mês 

de janeiro/2020 anexada pela própria parte requerente no ID. 28149734, fl. 

2, nota-se que houve prévia notificação para a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica, evidenciando a conduta lícita pela parte 

requerida. Cumpre ressaltar que a parte requerente reconhece o 

inadimplemento superior há um mês e não encarta autos o comprovante de 

pagamento da fatura de dezembro/2019, apenas o histórico de contas (ID. 

28149734, fl. 3). Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Dispositivo. Pelo exposto, proponho a 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. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes. 

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: 1000635-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO EBERHART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAIANA APIO OAB - MT16103-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 1000635-80.2020.8.11.0001 REQUERENTE: TIAGO 

EBERHART REQUERIDO: OI S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da controvérsia TIAGO EBERHART 

ajuizou ação indenizatória cumulada com pedido liminar em desfavor da 

empresa OI S.A. Em síntese, alegou que em 2016 contratou o serviço de 

telefonia fixa e internet, sendo instalado pelo técnico somente o serviço de 

telefonia. Relata transcorrido alguns dias entrou em contato com a 

empresa para obter informação sobre a instalação da internet, sendo 

comunicado da indisponibilidade do serviço de internet para a região. 

Afirma que não fora avisado previamente sobre a ausência de cobertura 

de sinal, o que motivou seu pedido de cancelamento do serviço (ID. 

27903843), com o pagamento do valor residual de R$38,16 (ID. 27903290). 

Narra que após o cancelamento e o pagamento do valor referente ao 

serviço utilizado, tomou conhecimento que seu nome estava negativado 

indevidamente por débitos após o pedido de cancelamento (ID. 27903845 e 

ID. 27903846). Requereu liminarmente a exclusão do restritivo. No mérito 

pleiteou a declaração de inexistência dos débitos e a indenização do dano 

moral. A tutela de urgência foi concedida (ID. 27909035). Devidamente 

citada, a parte requerida apresentou contestação no ID. 29854513 e 

arguiu preliminarmente a suspensão do feito. No mérito sustentou o 

exercício regular do direito, ausência do ato ilícito e de dano moral. Ao 

final, formulou pedido contraposto, postulou pela improcedência da 

demanda. Termo da audiência de conciliação foi acostado no ID. 29668011 

e a impugnação à contestação no ID. 30033664. Sistemática de 

precedentes Havendo multiplicidade de demandas com fundamentos em 

idêntica questão de direito, o Superior Tribunal de Justiça haverá afetação 

da controvérsia e suspenderá o trâmite de todos os processos pendentes 

que possuem idêntica causa de pedir, conforme dispõe o artigo 1.036 do 

Código de Processo Civil. Todavia, se a causa de pedir for similar, mas 

não identifica, evidenciando caso de distinção, a suspensão determinada 

pelo Superior Tribunal de Justiça não se aplicará, desde que demonstrada 

a efetiva distinção da matéria examinada (CPC, art. 1.037, § 9°). O Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, por intermédio da ProAfR no REsp 

1525174/RS, afetou tema que verse sobre cobrança de valores 

referentes a alteração do plano de telefonia fixa sem 

solicitação/autorização e o consequente dano moral (tema 954). No 

entanto, a referida afetação não se aplica ao caso concreto, pois, embora 

nestes autos também se trate de contrato de telefonia, a parte reconhece 

a contratação do serviço, mas entende ilegal a cobrança de valores após 

o pedido de cancelamento, situação que impede a aplicação da sistemática 

de precedentes. Assim sendo, passo ao exame do 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. Referência da dívida em relação à rescisão. A resilição 

unilateral das partes tem o condão de cessar os efeitos contratuais a 

partir da expressa notificação da parte contrária, conforme exegese 

extraída do artigo 473 do Código Civil. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CANCELAMENTO DE REGISTRO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NEGATIVA 

DECORRENTE DE COBRANÇA APÓS RESCISÃO DO CONTRATO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. I. A cobrança após rescisão do contrato de 

prestação de serviços e a posterior inscrição nos órgãos de restrição ao 

crédito configura ato ilícito. [...] RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 

(TJRS, 17ª Câm. Cív; APC nº 70064411598, Rel.: Liege Puricelli Pires, DJU 

13/08/2015). TELEFONIA. COBRANÇA DE FATURAS APÓS RESCISÃO 

JUDICIAL DE CONTRATO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NO SERASA. DANO MORAL CONFIGURADO. Causa dano 

moral a ação da Companhia Telefônica que emite cobranças após 

rescisão judicial do contrato firmado entre as partes e ainda inscreve o 

nome do consumidor no SERASA em razão do inadimplemento de faturas 

indevidas, pois referentes ao contrato já rescindido. [...] (TJRO, TRU, RI nº 

1004736-52.2010.822.0601, Rel.: Marcelo Tramontini, DJU 02/09/2011). 

Embora os efeitos contratuais cessem com a rescisão, aceitável a 

cobrança posterior de valores remanescentes relativos ao período em que 

o contrato ainda estava vigente. A propósito: CONSUMIDOR. CONTRATO 

DE TELEFONIA MÓVEL. PORTABILIDADE. COBRANÇA DE VALORES 

REMANESCENTES - DEVIDA. INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - LEGÍTIMA. DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. Alegou o recorrente que 

realizou portabilidade de suas linhas celulares, mas que estaria sendo 

cobrado indevidamente pela operadora antiga, em período posterior, 

motivo pelo qual requer que seja reconhecida a inexistência da dívida, a 

exclusão do seu nome de cadastro de proteção ao crédito e danos 

morais. 4. Correta a sentença que julgou improcedente a pretensão do 

autor, ora recorrente, pois, ao constatar a efetiva data da portabilidade 

ocorrida, em 12/02/2016, e o período ao qual se refere a cobrança, além 

de verificar os demais elementos probatórios dos autos, reconheceu como 

devida a cobrança perpetrada pela recorrida, referente a valores 

anteriores à portabilidade efetuada, fato que legitima a negativação 

ocorrida e afasta os danos morais. 5. A portabilidade foi efetivada em 

12/02/2016 e o período do uso da fatura cobrada pela recorrida é de 

14/01/16 até 13/02/2016, conforme se observa no ID nº 1382294 - pag. 1. 

[...] (TJDF, 3ª Tur. Rec., R.I. nº 0726022-78.2016.8.07.0016, Rel.: Asiel 

Henrique de Sousa, DJU 29/06/2017). Analisando o conjunto fático 

probatório disponível nos autos, nota-se que o contrato, objeto da 

cobrança foi rescindido em 22/02/2017, conforme e-mail de cancelamento 

encaminhado a parte requerente (ID. 27903845). Sendo que as faturas 

reivindicadas referem aos meses 04/2017 a 09/2017 (ID. 27903846) e o 

restritivo em 14/05/2017 (ID. 27903845), cuja referência presumo se tratar 

do mês de abril/2017. Com base nestes apontamentos, observa-se que a 

cobrança possui referência posterior à rescisão do contrato. Cumpre 

mencionar que a parte requerente junta o comprovante de pagamento do 
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valor remanescente ao período da rescisão (ID. 27903290 - mês 03/2017) 

Desta forma a cobrança é indevida e, consequentemente, há 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 

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. 27903845, 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$162,23), 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 rejeitar o pedido de suspensão do feito e 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) confirmar os efeitos da tutela provisória de 

urgência deferida no ID. 27909035, 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) declarar a 

inexistência dos débitos em nome da parte requerente junto a parte 

requerida; c) 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 (02/12/2019 - ID. 27903845) por envolver ilícito 
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extracontratual (Súmula 54 do STJ); d) indeferir o pedido contraposto; e) 

indeferir o pedido de condenação em 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 obrigação 

de fazer pendente de cumprimento, as intimações devem ser realizadas 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça, cf Súmula 410 do STJ). 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: 1001196-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-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 1001196-07.2020.8.11.0001 REQUERENTE: CARLOS 

EDUARDO RODRIGUES 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 CARLOS 

EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em 

síntese alegou que em 2017 ingressou com ação em desfavor da parte 

reclamada, onde foi determinado que a unidade consumidora 6/2562465-1 

fosse transferida de seu nome para nome de terceiro. Sustentou que a 

mencionada UC foi mantida em seu nome, e em 2019 teve seus dados 

negativados a pedido da parte reclamada, por débito oriundo da referida 

UC. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata exclusão 

dos seus dados dos cadastros de proteção ao crédito. Ao final requer 

indenização por danos morais. A antecipação de tutela foi concedida, ID 

28097528. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação no ID 29998334 e preliminarmente arguiu a inépcia da inicial e 

no mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao 

final, requer Ao final, requer a improcedência dos pedidos iniciais. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 29784847 e impugnação no ID 

30332676. 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 original de negativação 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. 

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. 

Descumprimento de decisão judicial. O descumprimento de decisão judicial 

caracteriza tanto ilícito civil como penal (CP, art. 330). Neste sentido: CIVIL. 

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS. DÍVIDA DISCUTIDA EM PROCESSO DIVERSO. DECISÃO JUDICIAL 

LIMINAR QUE PROÍBE A RÉ DE INSCREVER O NOME DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO. ATO 

LESIVO E NEXO DE CAUSALIDADE. REQUISITOS PRECÍPUOS AO DEVER 

DE INDENIZAR. FATO QUE POR SI SÓ CAUSA DANO MORAL. QUANTUM. 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. 

Caracteriza ato ilícito, além de falha na prestação do serviço, a inscrição 

do nome do autor em cadastro de restrição ao crédito, em descumprimento 

à decisão judicial, que vedara essa conduta, o que justifica a indenização 

por danos morais. [...]. (TJDF, 4ª Tur. Cív., APC. nº 

0069830-69.2009.8.07.0001, Rel.: Cruz Macedo, DJU 04/12/2013, DJe 

14/01/2014). Em análise do caso concreto, nota-se que a parte requerente 

alega que a parte adversa descumpriu a decisão judicial proferida nos 

autos do processo nº 8080764-55.2017.811.0001, determinou que a 

promovida providenciasse a transferência da UC 6/2562465-1 para o 

comprador do imóvel do promovente ainda no ano de 2017, conforme 
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decisão anexada no ID. 28037416. Com base no conjunto fático probatório 

disponível nos autos, mormente quanto ao extrato juntado no ID. 

28037411, nota-se que a decisão judicial não foi regularmente cumprida. 

Portanto, diante dos documentos reunidos pela requerente, a conduta 

ilícita da parte requerida encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude 

da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do 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 28037411 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$94,02), entendo como 

razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$4.000,00. 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) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida 

no ID 28097528, 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, solidariamente, 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 (21/01/2020, ID 28174413) 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 
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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: 1000420-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAYNE ELLEN ROMAO DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MAURICIA LOPES OAB - MT0019595A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (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 1000420-07.2020.8.11.0001 REQUERENTE: CRISLAYNE 

ELLEN ROMAO DA SILVA VIEIRA REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. Processo em fase de 

Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Resumo da controvérsia CRISLAYNE ELLEN ROMAO DA SILVA VIEIRA 

ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor do UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. Em síntese, alegou que a 

parte reclamada lançou indevidamente o valor da mensalidade integral do 

plano de saúde contratado, quando a cobrança deveria ser proporcional 

ao pedido de cancelamento que ocasionou desconto indevido em sua 

folha de pagamento. Ao final, postulou a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais e materiais. Devidamente 

citada, a parte reclamada deixou de apresentou contestação. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 29488454. 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. No caso, diante dos efeitos da revelia, é 

plenamente cabível e oportuno o julgamento antecipado da lide, com a 

aplicação dos ônus específicos. Revelia. Nos termos do artigo 20 da Lei 

9.099/95, considera-se revel quando a parte reclamada não comparece à 

audiência de conciliação e/ou não apresenta contestação. No caso, 

nota-se que a parte reclamada foi regularmente citada (ID 29488540), mas 

não compareceu à audiência de conciliação (ID 29488454) e nem 

apresentou contestação. Desta forma, considera-se revel a parte 

reclamada. Efeitos da revelia. O principal efeito da revelia é a presunção 

relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte reclamante (art. 20 

da Lei 9.099/95 e art. 344 do CPC), presunção essa que cede quando, nos 

termos dos incisos I a IV do art. 345 do CPC: I - havendo pluralidade de 

réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos 

indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento 

que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato 

formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição 

com prova constante dos autos. Da mesma forma, o juízo deve se atentar 

para os fatos que não dependem de prova, que são os: I - notórios; II - 

afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos 

no processo como incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção 

legal de existência ou de veracidade (art. 374, I a IV, do CPC). Portanto, o 

fato de a parte reclamada ser revel não implica necessariamente na 

procedência da pretensão autoral, mas induz a presunção relativa dos 

fatos aduzidos pela parte reclamante. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. 

CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. 

PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. 

VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE 

CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. 

PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE 

MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A 

revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo 

autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, 

motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. (...) (STJ 

AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016) Analisando o 

caso concreto, segundo essas premissas, verifica-se que não há 

qualquer motivo para afastar a presunção relativa de veracidade dos 

fatos alegados na inicial e conclui-se pela cobrança indevida e existência 

do crédito em favor da parte reclamante, o que leva a caracterização da 

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) 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 
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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 27848131, pode-se afirmar que o desconto indevido em folha de 

pagamento, no valor de R$172,88, 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. 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$172,88 (cento e setenta e dois reais e 

oitenta e oito centavos), conforme folha de pagamento anexada ID 

27848131/ tabela abaixo: Discriminação: Valor devido: Valor pago Valor 

diferença ID: 367,86 R$ 194,88 367,86 R$ 172,88 27848598 – pág. 03 e 04 

Total R$ 172,88 Todavia, considerando que o recebimento indevido foi 

ocasionado da maneira contratada, não vislumbro que haja má-fé que 

justifique a repetição de indébito em dobro, devendo o valor ser restituído 

de forma simples. 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$172,88), entendo como razoável e suficiente 

para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. 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 a pagar à parte reclamante a quantia de: a.1) 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 

(08/01/2020, ID 27849184) por envolver ilícito contratual (Precedentes do 

STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); a.2) R$ 172,88 (cento e setenta e dois 

reais e oitenta e oito centavos) a título de danos materiais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo 

(30/11/2019, ID 27843181), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; e b) 

indeferir o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as 

partes. 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 

obrigação de fazer pendente de cumprimento, as intimações devem ser 

realizadas pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça, cf Súmula 410 do STJ). 

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 

“atual ização monetár ia”  d isponíve l  no s í t io  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: 1018045-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO FRAZAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-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 1018045-88.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LIDIO 

FRAZAO DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. O Recurso 

de Embargos de Declaração é a ferramenta processual idônea para sanar 

obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de 

solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei 

n. 9.099/95: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. A propósito: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. 

VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER 

INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO 

CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em 

conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração 

constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para 

seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 
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3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, 

manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é 

incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios 

pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito 

manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, 

justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 

2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg 

no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS 

DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do 

CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios 

mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o 

resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl 

no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) 

Neste contexto e em análise do caso concreto, nota-se que a pretensão 

da parte embargante, na verdade, não é corrigir de vício do julgado, mas 

sim a modificação do entendimento exposto na decisão embargada, 

situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios. 

Desta forma, como a pretensão é de reapreciação da matéria decidida e 

não de aperfeiçoamento do julgado, a decisão embargada deve 

permanecer inalterada. Posto isso, conheço, mas rejeito os Embargos de 

Declaração. Intimem-se as partes. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020309-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA AMORIM DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT9056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE 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 1020309-78.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANGELA 

AMORIM DE JESUS REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A Vistos. O Recurso 

de Embargos de Declaração é a ferramenta processual idônea para sanar 

obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de 

solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei 

n. 9.099/95: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. A propósito: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. 

VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER 

INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO 

CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em 

conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração 

constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para 

seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 

3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, 

manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é 

incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios 

pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito 

manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, 

justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 

2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg 

no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS 

DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do 

CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios 

mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o 

resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl 

no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) 

Neste contexto e em análise do caso concreto, nota-se que a pretensão 

da parte embargante, na verdade, não é corrigir de vício do julgado, mas 

sim a modificação do entendimento exposto na decisão embargada, 

situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios. 

Desta forma, como a pretensão é de reapreciação da matéria decidida e 

não de aperfeiçoamento do julgado, a decisão embargada deve 

permanecer inalterada. Posto isso, conheço, mas rejeito os Embargos de 

Declaração. Intimem-se as partes. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MAGALHAES BRANDAO (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 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 1000027-82.2020.8.11.0001 REQUERENTE: 

WELLINGTON MAGALHAES BRANDAO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

nº 9.099/95). Resumo da controvérsia WELLINGTON MAGALHÃES 

BRANDÃO ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização 

por danos morais em desfavor da BANCO BRADESCARD 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. 

29469190, onde sustentou a legitimidade do débito, a existência de relação 

jurídica, a ausência de ato ilícito e de dano moral. Ao final, postulou pela 

condenação em litigância de má fé e a improcedência do feito. Termo da 

audiência de conciliação foi acostado no ID. 29380311 e a impugnação à 

contestação no ID. 29911717. 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 
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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 adesão juntada no ID. 29470742, 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: 1020714-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI INEZ PEGORINI SOUZA (REQUERENTE)

CM DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONILDO GOMES CAMPOS OAB - MT3302-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO OAB - SC25897 (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 1020714-17.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CM 

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA - ME, MARLI INEZ PEGORINI 

SOUZA REQUERIDO: Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo da controvérsia CM DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

LTDA – ME e MARLI INEZ PEGORINI SOUZA ajuizou reclamação com 

pedido condenatório em desfavor de AGEMED SAUDE S/A. Em síntese, 

alegou que a parte reclamada negou atendimento médico e exames, e 

cancelou o plano de saúde, porém continua cobrando pelo serviço. Ao 

final, postulou a rescisão contratual, a declaração de inexistência de 

dívida, restituição dos valores pagos após a suspensão e indenização por 

danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou 

contestação no ID 30214537 e arguiram as preliminares de inépcia da 

inicial – ausência de provas e, em seguida, contestaram os pedidos 

formulados na inicial e, em destaque, sustentou que não houve falha na 

prestação do serviço e que não há prova do dano moral. Ata da audiência 

de conciliação acostada no ID 29087888 e não houve impugnação à 

contestação. A reclamada não compareceu à audiência de conciliação. 

Revelia. Nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95, considera-se revel 

quando a parte reclamada não comparece à audiência de conciliação e/ou 

não apresenta contestação. No caso, nota-se que a parte reclamada foi 

regularmente citada (ID 27926806), mas não compareceu à audiência de 

conciliação (ID 29087888) Desta forma, considera-se revel a parte 

reclamada. 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. No caso, 

diante dos efeitos da revelia, é plenamente cabível e oportuno o julgamento 

antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. Efeitos da 

revelia. O principal efeito da revelia é a presunção relativa de veracidade 

dos fatos alegados pela parte reclamante (art. 20 da Lei 9.099/95 e art. 

344 do CPC), presunção essa que cede quando, nos termos dos incisos I 

a IV do art. 345 do CPC: I - havendo pluralidade de réus, algum deles 

contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a 

petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere 

indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo 

autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova 

constante dos autos. Da mesma forma, o juízo deve se atentar para os 

fatos que não dependem de prova, que são os: I - notórios; II - afirmados 

por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos no 

processo como incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção legal 

de existência ou de veracidade (art. 374, I a IV, do CPC). Portanto, o fato 

de a parte reclamada ser revel não implica necessariamente na 

procedência da pretensão autoral, mas induz a presunção relativa dos 

fatos aduzidos pela parte reclamante. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. 

CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. 

PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. 

VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE 

CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. 

PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE 

MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A 

revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo 

autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, 

motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. (...) (STJ 

AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016) Analisando o 

caso concreto, segundo essas premissas, verifica-se que não há 

qualquer motivo para afastar a presunção relativa de veracidade dos 

fatos alegados na inicial e conclui-se falha na prestação de serviço de 

seguro saúde e faz jus à resilição contratual. Desta forma, diante da 

revelia e seus efeitos, para todos os efeitos legais, o contrato encontra-se 

resilido a partir da descontinuidade de prestação de serviço pela 

reclamada (10/07/2019, cf. 27253234). Assim, o contrato deve ser 

rescindido com a devolução dos valores já pagos pelas mensalidades dos 

meses em que não houve prestação de serviços, com a devolução das 

mensalidades de julho a setembro de 2019, resultando no montante final 

de R$ 4.206,91. Quanto ao reembolso de exames e atendimentos estes 

não foram provados nos autos mediante comprovantes de pagamento. 

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 
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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, o comprometimento da integridade física tem o condão de 

gerar o dano moral. Neste sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - AGRESSÃO 

FÍSICA E VERBAL - DANO MORAL - VALOR INDENIZATÓRIO. - Agressões 

físicas e verbais são capazes de violar a honra e dignidade da pessoa, 

causando-lhe danos morais. - O valor da indenização deve se mostrar 

apto a compensar o dano sofrido pelo ofendido. (TJ-MG - AC: 

10141120017902001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 

07/04/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

30/04/2015) Em exame do caso concreto, com base nas provas 

produzidas na inicial nota-se que a recusa de atendimento médico, bem 

como a cobrança pelo seguro saúde que estava suspenso é suficiente 

para a caracterização do dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. 

Isto porque, o fato tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados 

como preocupação, angústia e ansiedade. A proposito: RECURSO 

ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA. APENDICITE AGUDA. CARÊNCIA CONTRATUAL. 

ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. (...) 2. A jurisprudência desta Corte "vem reconhecendo o 

direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de 

cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição 

psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a 

autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo 

psicológico e com a saúde debilitada". (REsp 918.392/RN, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI). (...) (STJ REsp 1243632/RS, Rel. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 

17/09/2012) APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

ALEGAÇÃO DE RECUSA DE ATENDIMENTO MÉDICO. Dano moral 

configurado. Recusa no atendimento confirmada pelo requerido. Recusa 

indevida ante a falta de outro médico na localidade para atender a autora. 

Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO (TJ-SP 

10039668320168260586 SP 1003966-83.2016.8.26.0586, Relator: Souza 

Nery, Data de Julgamento: 19/04/2018, 12ª Câmara de Direito Público, Data 

de Publicação: 19/04/2018) Portanto, diante do comprometimento da 

integridade física 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 plano cancelado, entendo como razoável e suficiente para a 

reparação do dano moral a quantia de R$5.000,00. Dispositivo. Posto isso, 

proponho declarar revel a reclamada 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 rescindido o contrato em discussão no autos a partir de 

10/07/2019; b) declarar a inexistência do débito em nome da parte 

reclamante junto a parte reclamada a partir do mês de outubro de 2019 

referente ao contrato dos autos; c)condenar a parte reclamada a pagar à 

parte reclamante 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 da citação por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e d) condenar a parte 

reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 4.206,91 (quatro mil 

duzentos e seis reais e noventa e um centavos) a título de danos 

materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do 

efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação. 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. 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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015294-31.2019.8.11.0001 REQUERENTE: POMPILIO 

DA SILVA VIEIRA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

POMPILIO DA SILVA VIEIRA ajuizou reclamação com pedido obrigação de 

fazer c/c indenizatório por danos morais em desfavor AGUAS CUIABÁ 

S/A. Em síntese alegou que é usuária dos serviços prestados pela parte 

reclamada, e que a fatura com vencimento em outubro de 2019 exige 

valores muito superiores a média de seu consumo de água. A título de 

tutela provisória de urgência, requereu que a promovida abstenha de 

suspender o fornecimento de água em seu hidrômetro. Ao final postulou 
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indenização por danos morais. A antecipação de tutela foi concedida, ID 

25728817. Devidamente citada, a partes promovida apresentou 

contestação na ID 27518618 e no mérito, sustentou preliminarmente a 

incompetência do juizado especial e no mérito a existência de culpa e 

ausência de dano moral. Ao final, requer a improcedência dos pedidos. 

Ata da audiência de conciliação acostada no ID 28446218. 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. 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 28446218), a parte reclamante pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide, e a reclamada manifestar-se-ia na 

contestação. Embora a parte reclamada tenha requerido a produção de 

prova oral na sua peça de defesa, o ônus probatório quanto a conduta 

ilícita é da parte reclamante, justificando o julgamento antecipado da lide, 

com a aplicação dos ônus específicos. Contestação de fatura. Havendo 

suspeita de irregularidade na fatura de água, o consumidor tem direito a 

sua contestação, cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos 

medidores técnicos existentes, sempre, respeitando o devido processo 

legal e o contraditório. Esta é a exegese extraída do artigo 111 Resolução 

5/2012 da AMAES (Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de 

Cuiabá). No caso de inconformismo com a cobrança da água e esgoto, 

cabe a concessionária a comprovação inequívoca do perfeito 

funcionamento do medidor, sendo necessária a demonstração da aferição 

e/ou inspeção. Em caso análogo: 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) Naturalmente que as 

provas, a serem produzidas pelas concessionárias, tenham o devido valor 

jurídico, devem ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou 

produzidas em respeito ao contraditório e ampla defesa. A propósito: 

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) Em análise dos autos, observa-se 

que as faturas impugnadas (outubro de 2019) registrou consumo de 88 m³ 

(ID 27707889). Por outro lado, com base no mesmo histórico de consumo 

(ID 27707888), nota-se que a média de consumo apurada no período 

dezembro/2018 a setembro/2019 é de 53,8 m³. 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 vistoria técnica de aferição com certificação do órgão oficial 

competente, pois o documento juntado no ID 27707890 e 27708642 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. 

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 
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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 

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 25728817, 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, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de 

R$200,00, limitada à R$8.000,00: (a) revise as faturas impugnadas, com 

base na média de consumo dos últimos 12 ciclos anterior ao lapso 

impugnado, (b) emita nova fatura 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, (d) amortize o 

saldo devedor das faturas impugnadas com eventual valor consignado 

nos autos; 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 08/11/2019, ID 25942731) por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). 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. 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: 1001276-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSENIL DA MATTA E SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/O (ADVOGADO(A))

JAIR DE SOUSA MOREIRA OAB - MT17667/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 1001276-68.2020.8.11.0001 REQUERENTE: JOSENIL DA 

MATTA E SILVA MOREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia JOSENIL DA MATTA E 

SILVA MOREIRA ajuizou reclamação com pedido declaratório de 

inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em síntese alegou que em 

20/12/2019 quitou um débito que possuía com a parte reclamada, vencido 

em 8/9/2019. Sustentou que apesar do pagamento, seus dados foram 

mantidos nos cadastros de proteção ao crédito. 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 28103065. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação no ID 29913999 e no mérito, sustentou a inexistência de culpa 

e ausência de dano moral. Ao final, requer Ao final, requer a 

improcedência dos pedidos iniciais. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 29784855 e impugnação no ID 30172357. 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. Restritivo de 

crédito. Havendo mora de dívida existente, nos termos dos artigos 42 e 43 

do CDC, o credor poderá incluir restritivo de crédito em nome do devedor e 

mante-lo durante o período do seu inadimplemento ou dentro do prazo 

decadencial de 5 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 

REsp 1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ 

Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 26/04/2016, DJe 19/08/2016) Uma vez quitado a dívida, nos 

termos do artigo 43, § 3º, do CDC, o restritivo deve ser excluído no prazo 

de 5 dias úteis. A parte promovente explicou que apesar de ter pago 

débito (vencido em 08/09/2019) na data de 20/12/2019 seus dados foram 

mantidos nos cadastros de proteção ao crédito. Analisando o conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que a dívida, representada 

pelo restritivo, possui vencimento em 08/09/2019 foi paga em 20/12/2019 

(ID 28078561) e que a prova do restritivo foi emitida em 15/01/2020 (ID 

28078557) e posteriormente em 31/01/2020 (ID28796819). 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 

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 
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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 28078557 e 28796819 

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) Impõe ainda consignar que, embora a 

existência de outros restritivos posteriores (ID 28796819), 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, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$3.000,00. 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 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 

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 28103065 e 28812100, 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) condenar a parte reclamada, solidariamente, 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 da citação (21/01/2020, ID 28175410) por 

envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS); e c) 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: 1012766-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FREIRE DALLA VECHIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

THAYANE CAMILA FERREIRA PRADO OAB - MT26070/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME DE JESUS SILVA 02908716119 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA WANDERLEY FRANCA E SILVA OAB - GO46755 

(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 1012766-24.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JULIANA 

FREIRE DALLA VECHIA REQUERIDO: GUILHERME DE JESUS SILVA 

02908716119 Vistos. O Recurso de Embargos de Declaração é a 

ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou 

omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo 

da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei n. 9.099/95: Art. 48. 

Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos 

previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais 

podem ser corrigidos de ofício. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. 

REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO 

PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a 

presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a 

jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso 

de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os 

pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 3. O inconformismo 

do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida 

pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via 

recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez 

buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente 

protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, justificando a 

incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. 

Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o 

valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 

EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS 

ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis 

quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, 

omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. 

No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas 

mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl no AgInt nos EDv nos 

EREsp 1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) Neste contexto e em 

análise do caso concreto, nota-se que a pretensão da parte embargante, 

na verdade, não é corrigir de vício do julgado, mas sim a modificação do 

entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as 

hipóteses de cabimento dos Declaratórios. Desta forma, como a pretensão 

é de reapreciação da matéria decidida e não de aperfeiçoamento do 

julgado, a decisão embargada deve permanecer inalterada. Posto isso, 

conheço, mas rejeito os Embargos de Declaração. Intimem-se as partes. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002643-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVELIZE VIVIANE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-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 1002643-64.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EVELIZE 

VIVIANE RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos. O 

Recurso de Embargos de Declaração é a ferramenta processual idônea 

para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a 

finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o 

art. 48 da Lei n. 9.099/95: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. A 

propósito: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 

1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. 

CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 

2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada 

em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de 

Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, 

exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, 

ausentes in casu. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar 

efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito 

do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de 

Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de 

mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva 

dos aclaratórios, justificando a incidência da sanção prevista no art. 

1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com 

fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl 

nos EDcl no AgRg no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos 

de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no 

acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante 

dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata 

nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte 

recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ EDcl no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

14/12/2016, DJe 19/12/2016) Neste contexto e em análise do caso 

concreto, nota-se que a pretensão da parte embargante, na verdade, não 

é corrigir de vício do julgado, mas sim a modificação do entendimento 

exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de 

cabimento dos Declaratórios. Desta forma, como a pretensão é de 

reapreciação da matéria decidida e não de aperfeiçoamento do julgado, a 

decisão embargada deve permanecer inalterada. Posto isso, conheço, 

mas rejeito os Embargos de Declaração. Intimem-se as partes. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011365-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY FERREIRA BENITES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NUNES OAB - MT14676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL PRE-PAGOS, ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A. (REQUERIDO)

BRWEB INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

V A S SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA OAB - MT9504-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO CANEZIN BARBOSA OAB - SP173240 (ADVOGADO(A))

CRISTINA DE ALMEIDA CANEDO OAB - MG80168 (ADVOGADO(A))

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 1011365-87.2019.8.11.0001 REQUERENTE: 

WANDERLEY FERREIRA BENITES REQUERIDO: BANCO BRADESCO, V A S 

SERVICOS LTDA - ME, BRWEB INFORMATICA LTDA - ME, BRASIL 
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PRE-PAGOS, ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A. Vistos. O Recurso de 

Embargos de Declaração é a ferramenta processual idônea para sanar 

obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de 

solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei 

n. 9.099/95: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. A propósito: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. 

VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER 

INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO 

CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em 

conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração 

constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para 

seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 

3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, 

manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é 

incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios 

pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito 

manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, 

justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 

2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg 

no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS 

DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do 

CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios 

mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o 

resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl 

no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) 

Neste contexto e em análise do caso concreto, nota-se que a pretensão 

da parte embargante, na verdade, não é corrigir de vício do julgado, mas 

sim a modificação do entendimento exposto na decisão embargada, 

situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios. 

Desta forma, como a pretensão é de reapreciação da matéria decidida e 

não de aperfeiçoamento do julgado, a decisão embargada deve 

permanecer inalterada. Posto isso, conheço, mas rejeito os Embargos de 

Declaração. Intimem-se as partes. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013133-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZOLDER REPRESENTACOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERMINIO PINTO NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDEILSON RIBEIRO BONA OAB - MT65951-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 1013133-48.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ZOLDER 

REPRESENTACOES LTDA - ME REQUERIDO: PERMINIO PINTO NETO Vistos. 

O Recurso de Embargos de Declaração é a ferramenta processual idônea 

para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a 

finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o 

art. 48 da Lei n. 9.099/95: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. A 

propósito: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 

1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. 

CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 

2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada 

em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de 

Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, 

exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, 

ausentes in casu. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar 

efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito 

do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de 

Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de 

mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva 

dos aclaratórios, justificando a incidência da sanção prevista no art. 

1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com 

fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl 

nos EDcl no AgRg no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos 

de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no 

acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante 

dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata 

nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte 

recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ EDcl no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

14/12/2016, DJe 19/12/2016) Neste contexto e em análise do caso 

concreto, nota-se que a pretensão da parte embargante, na verdade, não 

é corrigir de vício do julgado, mas sim a modificação do entendimento 

exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de 

cabimento dos Declaratórios. Desta forma, como a pretensão é de 

reapreciação da matéria decidida e não de aperfeiçoamento do julgado, a 

decisão embargada deve permanecer inalterada. Posto isso, conheço, 

mas rejeito os Embargos de Declaração. Intimem-se as partes. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008607-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA SILVA CEZAR - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT10228-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):

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 1008607-38.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANGELITA 

SILVA CEZAR - ME REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. O Recurso de 

Embargos de Declaração é a ferramenta processual idônea para sanar 

obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de 

solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei 

n. 9.099/95: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. A propósito: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. 

VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER 

INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO 

CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em 

conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração 

constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para 

seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 

3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, 

manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é 

incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios 

pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito 

manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, 

justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 

2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg 
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no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS 

DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do 

CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios 

mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o 

resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl 

no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) 

Neste contexto e em análise do caso concreto, nota-se que a pretensão 

da parte embargante, na verdade, não é corrigir de vício do julgado, mas 

sim a modificação do entendimento exposto na decisão embargada, 

situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios. 

Desta forma, como a pretensão é de reapreciação da matéria decidida e 

não de aperfeiçoamento do julgado, a decisão embargada deve 

permanecer inalterada. Posto isso, conheço, mas rejeito os Embargos de 

Declaração. Intimem-se as partes. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014065-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO OAB - MT12760-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 1014065-36.2019.8.11.0001 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 condenatório em desfavor do 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em 

síntese, alegou que a parte reclamada está realizando cobrança de fatura 

acima de sua média que ocasionou a impossibilidade do pagamento desta. 

Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida e indenização por 

danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou 

contestação no ID 27487956 e arguiu as preliminares de incompetência e, 

em seguida, contestou os pedidos formulados na inicial e, em destaque, 

sustentou que a cobrança da fatura está correta se tratando de 

recuperação de consumo pois foi constatada irregularidade nas 

instalações elétricas do reclamante. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 27174965 e impugnação à contestação apresentada no ID 

27698858. 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 27174965), 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. 

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 no medidor para apurar se o mesmo fora alterado, visto que 

o vício do equipamento já foi sanado e o objetivo da prova se torna 

impossível por falta de vestígios para a análise técnica (segundo a 

reclamada) e o fato deveria ter sido desvendado por laudo técnico 

extrajudicial, juntado 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 tenha 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) 
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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 

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 

cobrança se refere a fatura de Recuperação de Consumo (ID 27487965), 

a parte reclamante impugna expressamente. 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 27487965 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. 

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 do consumidor. Convém 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) Quanto à 

responsabilidade pela cobrança de fatura indevida em razão de laudo 

unilateral, nota-se que é culpa da concessionária a realização de inspeção 

e laudo claro em conformidade com o regramento da área e com a 

presença do consumidor, visto que se trata de situação previsível e a 

concessionária tem que estar preparada para a não ocorrência de 

cobrança ilícita. Portanto, havendo hipótese de caso fortuito interno, 
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permanecendo 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) 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 a simples 

cobrança, sem a existência de restritivo de crédito, por si só, não 

caracteriza dano moral, visto que agride o direito a personalidade sem 

profundidade, pois não tem o condão de denegrir a imagem da parte 

reclamante e de gerar sentimentos indesejados. Neste sentido: 

COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANOS 

MORAIS - MERO ABORRECIMENTO- RESTITUIÇÃO SIMPLES- 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Só deve ser reputado como dano moral a 

dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, 

interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, 

causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e 

até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a 

ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Dessa maneira, a 

simples cobrança indevida, sem comprovação da negativação do nome do 

autor, configura mero aborrecimento, sendo incabível o recebimento de 

indenização por danos morais. Como pressupostos para a repetição do 

indébito, são exigidas as comprovações, a cargo do requerente, de que 

houve o pagamento indevido que o mesmo se operou por erro daquele que 

o praticou, a teor do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Não 

restando demonstrada a má-fé, descabe a aplicação da penalidade 

prevista no art. 42 do CDC, devendo a devolução ser de forma simples. 

Nas causas em que houver condenação, deve-se aplicar o disposto no § 

2º do art. 85 do CPC/2015 para a fixação dos honorários advocatícios, 

observando-se o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da 

causa, o tempo exigido do advogado e, ainda, o lugar de prestação do 

serviço. (TJ-MG - AC: 10643150003447001 MG, Relator: Estevão 

Lucchesi, Data de Julgamento: 03/09/0019, Data de Publicação: 

13/09/2019) Portanto, em se tratando de mero aborrecimento não é devida 

a indenização por danos morais. 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. indeferir o 

pedido de danos morais; b. determinar que a empresa reclamada, proceda, 

no prazo de 20 dias, ao cancelamento da fatura de recuperação de 

consumo com vencimento em 30/11/2019 da UC. 6/2110256-1, no valor de 

R$ 4.611,23, devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de 

Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); e c. 

confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 

25527307, 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 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: 1004999-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGAPE GRACE COURA DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (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 1004999-32.2019.8.11.0001 REQUERENTE: AGAPE 

GRACE COURA DE FARIA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). AGAPE GRACE COURA 

DE FARIA ajuizou uma ação de obrigação de fazer cumulada com dano 

moral com pedido de antecipação de tutela em desfavor do BANCO PAN. 

Em síntese, alegou que celebrou contrato de empréstimo consignado com 

parcelas descontadas diretamente de seu salário, todavia, foi contratado 

um empréstimo consignado cartão de crédito, crédito rotativo, com juros 

diferenciados e que o saldo devedor não é quitado mesmo após anos de 

pagamento. Requereu liminarmente a suspensão do desconto e que a 

parte requerida se abstenha de incluir seu nome no cadastro de 

inadimplentes. No mérito, pleiteou que seja declarado a nulidade do 
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contrato, o cancelamento dos descontos em folha de pagamento e a 

indenização por danos morais. A tutela de urgência não foi concedida (ID. 

23005078). Devidamente citada, a parte requerida apresentou 

contestação no ID. 25080049 e arguiu prescrição e, em seguida, 

sustentou a regularidade da contratação do empréstimo e contestou os 

pedidos formulados na inicial. Termo da audiência de conciliação foi 

acostado no ID.24783465 e a impugnação à contestação foi apresentada 

no ID. 25352985. 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, arts. 42 e 44). 

Nos termos do caput do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial 

Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor 

complexidade. Por esta razão, o artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95, o Juizado Especial Cível é compete para processar e julgar 

apenas as causas em que a sentença puder ser prolatada de forma 

líquida ou liquidável por simples cálculo aritméticos. 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 nº 283558/MS, Rel. Min.: Luís Felipe Salomão, DJU 

15/05/2014, DJe 22/05/2014). 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, 5º Câm. Dir. Civ; CC nº 

2012.043651-8, Rel.: Jairo Fernandes Gonçalves, DJU 22/08/2012). 

RECURSO INOMINADO - 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, Juiz Rel.: Hildebrando da Costa Marques, DJU 

14/02/2014). No caso concreto, tendo em vista que a parte requerente 

postulou a declaração de inexistência do débito e a suspensão da 

cobrança em razão da quitação do empréstimo é inegável a necessidade 

de cálculos complexos. Isto porque é necessário apurar num lapso 

aproximado de cinco anos se o valor das parcelas já pagas é suficiente 

para a adimplemento integral do capital emprestado, com o devido 

acréscimo de juros e encargos contratuais. 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, torna-se incompetente este juízo 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. Transitada em julgado, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

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

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010180-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHRYSTIAN HENRIQUE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/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):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010180-14.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CHRYSTIAN HENRIQUE VIEIRA DA SILVA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. A parte promovente interpôs 

recurso inominado, com pedido de justiça gratuita, todavia, em análise dos 

autos, não há evidências de que seja financeiramente hipossuficiente. Por 

isso, intime-a para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a 

declaração do imposto de renda ou qualquer outro documento idôneo que 

possa comprovar sua hipossuficiência financeira, sob pena de 

indeferimento da justiça gratuita. Decorrido o prazo, renove-se a 

conclusão (na pasta de Análise de Recurso). Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014128-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE SOUZA COSTA OAB - MT27070/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014128-27.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROGERIO RODRIGUES SIQUEIRA REQUERIDO: BANCO BMG 

S.A Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial (ID. 31450089), ante as razões 

expostas. Sendo assim, designe-se audiência de conciliação, cite-se e 

intime-se a parte promovida, com observância das formalidades legais, 

bem como aguarde-se a realização do ato, para o qual, também, deverá 

ser intimada a parte reclamante. Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência 

de conciliação. Cumpra-se, observando as formalidades legais. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016966-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA COUTINHO FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR BERWANGER BOHRER OAB - RS79582 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

DECOLAR.COM LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1016966-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIANA 

COUTINHO FARIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OSCAR 

BERWANGER BOHRER 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: 
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2ª 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 . 24 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: 1016976-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN SIQUEIRA SILVA JOSETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016976-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VIVIAN SIQUEIRA 

SILVA JOSETTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDIA PATRICIA 

SALGADO POLO PASSIVO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª 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 . 25 

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: 1016981-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL LENO DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016981-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MIGUEL LENO DE 

OLIVEIRA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HERLEN CRISTINE 

PEREIRA KOCH 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: 2ª 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 . 25 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: 1015817-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA PACIFICO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA GONCALVES MENDES OAB - RO8991 (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: 1006276-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID DE SOUZA LIMA (REQUERIDO)

 

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: 1017710-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA FATIMA SOUZA DA CRUZ (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 a intimação da parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar expressamente se o pagamento realizado nos autos é 

suficiente para a integral quitação do débito, sob pena de concordância 

tácita e a consequente extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011871-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUELY RIBEIRO DE BARROS SANTOS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDA PRATES SOARES CRESTANI OAB - MT25002/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))

 

Procedo a intimação da parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar expressamente se o pagamento realizado nos autos é 

suficiente para a integral quitação do débito, sob pena de concordância 

tácita e a consequente extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010174-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MENDES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-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 a intimação da parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar expressamente se o pagamento realizado nos autos é 

suficiente para a integral quitação do débito, sob pena de concordância 

tácita e a consequente extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015431-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATHAN VINICIUS NASCIMENTO COSTA (REQUERENTE)

THAIANY DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar expressamente se o pagamento realizado nos autos é 

suficiente para a integral quitação do débito, sob pena de concordância 

tácita e a consequente extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003315-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RITA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar expressamente se o pagamento realizado nos autos é 

suficiente para a integral quitação do débito, sob pena de concordância 

tácita e a consequente extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016906-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANE DE ARRUDA SILVA (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))

 

Procedo a intimação da parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar expressamente se o pagamento realizado nos autos é 

suficiente para a integral quitação do débito, sob pena de concordância 

tácita e a consequente extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010290-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTH DE SOUSA SANTOS (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))

 

Procedo a intimação da parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar expressamente se o pagamento realizado nos autos é 

suficiente para a integral quitação do débito, sob pena de concordância 

tácita e a consequente extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011806-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

QUINTINO PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR (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))

 

Procedo a intimação da parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar expressamente se o pagamento realizado nos autos é 

suficiente para a integral quitação do débito, sob pena de concordância 

tácita e a consequente extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009108-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DE OLIVEIRA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/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 a intimação da parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar expressamente se o pagamento realizado nos autos é 

suficiente para a integral quitação do débito, sob pena de concordância 

tácita e a consequente extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1014060-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GREICE DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GREICE DA CONCEICAO OAB - MT148335-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))

 

Procedo a intimação da parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar expressamente se o pagamento realizado nos autos é 

suficiente para a integral quitação do débito, sob pena de concordância 

tácita e a consequente extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013222-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE CAMILA FERREIRA PRADO OAB - MT26070/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/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 a intimação da parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar expressamente se o pagamento realizado nos autos é 

suficiente para a integral quitação do débito, sob pena de concordância 

tácita e a consequente extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015564-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON NUNES ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANY MIRANDA JAC DE JESUS OAB - MT22556/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar expressamente se o pagamento realizado nos autos é 

suficiente para a integral quitação do débito, sob pena de concordância 

tácita e a consequente extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013209-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAUANDA BEATRIZ RODRIGUES DA COSTA (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))

 

Procedo a intimação da parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar expressamente se o pagamento realizado nos autos é 

suficiente para a integral quitação do débito, sob pena de concordância 

tácita e a consequente extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008323-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK KEYTTSON GOMES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (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))

 

Procedo a intimação da parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar expressamente se o pagamento realizado nos autos é 

suficiente para a integral quitação do débito, sob pena de concordância 

tácita e a consequente extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010927-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte exequente para se manifestar sobre os 

Embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011404-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte exequente para se manifestar sobre os 

Embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005161-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA CRISTINA PEDROSO (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte exequente para se manifestar sobre os 

Embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007463-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO LEBLON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT16405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA LEÃO SOARES (EXECUTADO)

ANA PAULA LEAO SOARES (EXECUTADO)

MARCO ANTONIO LEAO SOARES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA LEÃO SOARES OAB - MT7304-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte exequente para se manifestar sobre os 

Embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020609-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS GREGORIO DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte exequente para se manifestar sobre os 

Embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011871-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUELY RIBEIRO DE BARROS SANTOS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDA PRATES SOARES CRESTANI OAB - MT25002/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))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 06/02/2020 Hora: 11:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015431-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATHAN VINICIUS NASCIMENTO COSTA (REQUERENTE)

THAIANY DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/12/2019 Hora: 09:10 . *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: 1010290-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTH DE SOUSA SANTOS (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))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 12/11/2019 Hora: 16:00 . *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.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010174-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MENDES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-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))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 12/11/2019 Hora: 11:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015431-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATHAN VINICIUS NASCIMENTO COSTA (REQUERENTE)

THAIANY DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/12/2019 Hora: 09:10 . *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: 1015564-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON NUNES ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANY MIRANDA JAC DE JESUS OAB - MT22556/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1015564-55.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

CLEBERSON NUNES ROSA Endereço: Rua Av. Frederico Soares Campo, 

13, Qd. 22, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - CEP: 78099-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VIA VAREJO S/A Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, 646, CENTRO 

SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-000 DESTINATÁRIO: Senhor(a) 

REQUERENTE - CLEBERSON NUNES ROSA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO abaixo designada. DADOS DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/12/2019 

Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 ADVERTÊNCIA: 

1. Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros 

os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 6 de novembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009108-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DE OLIVEIRA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/11/2019 Hora: 14:30 . *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: 1016991-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUSTAQUIO JOSE RODRIGUES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELY LOCATELLI DO NASCIMENTO BARRETO OAB - MT10253/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016991-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EUSTAQUIO 

JOSE RODRIGUES FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCIELY 

LOCATELLI DO NASCIMENTO BARRETO POLO PASSIVO: SUBMARINO 

VIAGENS LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª 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 . 25 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: 1010963-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELITO SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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LUCÉLIA FERNANDES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1010963-06.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 400,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

NELITO SANTOS DE OLIVEIRA Endereço: RUA JOAO DE BARRO ou "RUA 

20", 03, quadra 57, ALTOS DA GLÓRIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78057-300 

POLO PASSIVO: Nome: LUCÉLIA FERNANDES Endereço: RUA JOAO DE 

BARRO ou "RUA 20", S/N, QUADRA 44 LOTE 15, ALTOS DA GLÓRIA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78057-300 DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - 

NELITO SANTOS DE OLIVEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

POLO ATIVO, acima qualificado, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO abaixo designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/11/2019 

Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 ADVERTÊNCIA: 

1. Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros 

os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 18 de outubro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016994-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIBETO CARVALHO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA OAB - MT25038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

PROCESSO n. 1016994-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIBETO 

CARVALHO DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANA FELIX 

DE ARRUDA SOUZA 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: 2ª 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 . 25 

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: 1005818-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KALLEL STEPHANO LUSTOSA RODRIGUES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA OAB - MT13786-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 16/10/2019 Hora: 10:00 . *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: 1005818-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KALLEL STEPHANO LUSTOSA RODRIGUES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA OAB - MT13786-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005818-66.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: KALLEL STEPHANO LUSTOSA RODRIGUES REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Considerando os efeitos infringentes 

dos Embargos de Declaração opostos nos autos, INTIME-SE a parte 

embargada para, querendo, apresentar manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008284-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 30/10/2019 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: 1017049-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAIR CARBONATO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017049-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OSMAIR 

CARBONATO PINHEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

PINHEIRO CIRIACO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 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: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 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: 1017055-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR JUNIO MARQUES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017055-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CEZAR JUNIO 

MARQUES DE MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA 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: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

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: 1017056-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR JUNIO MARQUES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017056-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CEZAR JUNIO 

MARQUES DE MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA 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: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

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: 1017063-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERANIR DE CAMPOS SIQUEIRA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA OAB - MT25038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REU)

 

PROCESSO n. 1017063-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ERANIR DE 

CAMPOS SIQUEIRA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA 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: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 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: 1017067-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIANE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017067-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SUZIANE SOUZA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO GUERRA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª 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 . 27 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: 1017091-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN PAULO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017091-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOHN PAULO 

GONCALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO 

JOSE SIQUEIRA 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: 2ª 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 . 27 

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: 1017093-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1017093-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIANE DA 

SILVA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALISSA NUNES DE 

SOUZA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª 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 . 27 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: 1017105-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017105-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIEL DA 

SILVA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES 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: 2ª 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 . 27 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
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Processo Número: 1017107-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULIA RIBEIRO (REQUERENTE)

RICARDO DA SILVA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DA COSTA CACERES OAB - MT22573/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA (REQUERIDO)

PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017107-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA JULIA 

RIBEIRO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLE DA 

COSTA CACERES POLO PASSIVO: PAX NACIONAL PREVER SERVICOS 

POSTUMOS 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: 17:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 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: 1017108-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILZETE DE MORAES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017108-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NILZETE DE 

MORAES VIEIRA 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: 2ª 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 . 27 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: 1017110-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DO CARMO PEREIRA NERES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARLOS ALMEIDA OAB - MT19847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES (REU)

 

PROCESSO n. 1017110-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EVA DO CARMO 

PEREIRA NERES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE CARLOS 

ALMEIDA POLO PASSIVO: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

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: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

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: 1020674-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DO CUIABA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLADYS BETHY WIALLY MENEZES (EXECUTADO)

 

Vistos etc. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Determinada a intimação da parte para no prazo de 15 (quinze) dias 

emendar a inicial, colacionando documento indispensável à propositura da 

ação, acabou por extrapolar o prazo consignado deixando de promover a 

emenda determinada. Por tais argumentos é que INDEFIRO a petição inicial, 

o que faço com fulcro no art. 321, parágrafo único do CPC e de 

consequência JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito com fulcro 

na norma do art. 485, inciso I do CPC. Intime-se. Preclusas as vias de 

impugnação, arquive-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017690-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARA LYGIA NUNES DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017690-78.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP REQUERIDO: 

SARA LYGIA NUNES DE ARRUDA Vistos, etc. Proceda à citação por 

oficial de justiça, conforme peticionado no ID. 28506237. Designe nova 

audiência de conciliação, intimem as partes. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007969-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLLINE ARAUJO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALEXANDRE REDES OAB - MT19090-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007969-68.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: KAROLLINE ARAUJO DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Intime-se a 

parte reclamante para emendar a inicial, colacionando aos autos históricos 

de consumo/pagamentos realizados dos meses antecedentes aos 

contestados. Anoto para tanto o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da liminar. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022210-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

METAL DESIGN COMERCIO LTDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE ALVES DE OLIVEIRA CUNHA 98164686115 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022210-81.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: METAL DESIGN COMERCIO LTDA REQUERIDO: JANE 

ALVES DE OLIVEIRA CUNHA 98164686115 Vistos etc. Peticiona a parte 

autora postulando a reconsideração da decisão que indeferiu o pleito 

formulado liminarmente no Id. 27835139. Argumenta que o lançamento no 

nome da autora no cadastro de devedores está causando danos e 

atrapalhando seu crédito junto a fornecedores. Todavia, se torna inviável 

o deferimento de tutela de urgência quando o documento invocado não 

tem força mínima probatória para declaração de inexistência de contrato e 

de dívida daí resultante, a fim de justificar a exclusão do nome do 

requerente no cadastro de restrição de crédito. Assim, não vislumbro 

quaisquer circunstâncias capazes de modificar o entendimento exarado 

na decisão atacada, de modo que a mantenho por seus próprios 
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fundamentos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012124-51.2019.8.11.0001

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:

ADAILSON SILVA TRINDADE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012124-51.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: 

ADAILSON SILVA TRINDADE Vistos etc. Procedo a intimação da parte 

autora, para que no prazo de 15(quinze) dias, se manifeste nos autos 

acerca do Embargos a Execução apresentados conforme ID. 28712732. 

Decorrido prazo, com ou sem manifestação voltem-me os autos conclusos 

para a pasta de Embargos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011385-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMMANUELLE DA SILVA PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO BARROQUEIRO DANTAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011385-44.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EMMANUELLE DA SILVA PAIVA REQUERIDO: LUCIANO 

BARROQUEIRO DANTAS Vistos, etc. Defiro em partes, determino que a 

Secretaria deste Segundo Juizado Especial Cível proceda com a alteração 

das partes conforme ID 31189165, passando a figurar em lugar de 

LUCIANO Barroqueiro Dantas, a pessoa de Jose Leandro Barroqueiro 

Dantas. Cumpra-se Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011062-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON JUNIOR DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARTINS HAUSCHILDT OAB - MT21865/O (ADVOGADO(A))

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/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: 1011062-39.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: HELTON JUNIOR DE MORAES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Intimem-se 

a parte promovente para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, acerca do 

peticionado no ID 31200352. Após com ou sem manifestação, voltem-me 

os autos conclusos para despacho. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005301-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO MENDEZ OJOPI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005301-27.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALFREDO MENDEZ OJOPI REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Intimem-se a 

parte Exequente para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, acerca do 

peticionado no ID 30517821. Após com ou sem manifestação, voltem-me 

os autos conclusos para decisão. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004792-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA 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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004792-96.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SILVANA DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Intimem-se a 

parte Exequente para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, acerca do 

peticionado no ID 30394956. Após com ou sem manifestação, voltem-me 

os autos conclusos para despacho. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010486-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES SATIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010486-46.2020.8.11.0001. 

AUTOR: LUCIANO RODRIGUES SATIRO DA SILVA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Intimem-se a 

parte Exequente para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, acerca do 

peticionado no ID 31083583. Após com ou sem manifestação, voltem-me 

os autos conclusos para despacho. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014103-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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LUCIMARIO APARECIDO ALVARES RODRIGUES (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:

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 DESPACHO Processo: 1014103-48.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIMARIO APARECIDO ALVARES RODRIGUES 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 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 2 (dois) dias. 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: 1016894-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LHORRANY MARIA CAMPOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016894-87.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LHORRANY MARIA CAMPOS ALMEIDA REQUERIDO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) 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 2 (dois) dias. 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: 1019149-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019149-18.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANTONIO MARCIO DE ALMEIDA REQUERIDO: CIELO 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 2 (dois) dias. 

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: 1021321-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DA CRUZ SCHMIDEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021321-30.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARLOS DA CRUZ SCHMIDEL REQUERIDO: UNIAO 

TRANSPORTE E TURISMO 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 2 (dois) dias. 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: 1017130-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA RABELO VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO ROLDAO DA SILVA NETO OAB - MT24362-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AM1 COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017130-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PEDRO 

HENRIQUE TEIXEIRA RABELO VIANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

OSVALDO ROLDAO DA SILVA NETO POLO PASSIVO: AM1 

COMUNICACAO 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: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 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: 1016981-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL LENO DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016981-09.2020.8.11.0001. 
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REQUERENTE: MIGUEL LENO DE OLIVEIRA CAMPOS REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a petição 

inicial está desacompanhada de documentos hábeis a instruir a 

reclamação dela constante, o que impossibilita a providência liminar 

requerida. Assim, nos termos do artigo 321, “caput” e parágrafo único, do 

CPC, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar os documentos abaixo arrolados, a fim de possibilitar a análise 

do pedido, sob pena de indeferimento da inicial (art. 330, do CPC): 1. 

Procuração legível e atualizada, a qual outorga poderes ao patrono, 

devidamente assinada pela parte promovente; 2. Cópia legível, completa e 

atualizada do comprovante de endereço (água, luz, telefone) em seu 

nome, ou, caso esteja em nome de terceiro, comprovante do vínculo 

jurídico com a pessoa do endereço declinado; 3. Cópia legível e na integra 

do documento de identificação pessoal (RG ou CNH). Vencido o prazo, 

com ou sem manifestação, voltem conclusos para pedido de urgência. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário Cuiabá, MT, data 

registrada no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016380-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO SILVA BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016380-37.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GILBERTO SILVA BRASIL REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE 

DEPARTAMENTOS LTDA Vistos, etc. Considerando os embargos 

declaratórios opostos (ID. 31399922), INTIME-SE a parte embargada 

(GILBERTO SILVA BRASIL) para querendo, manifestar-se, no prazo de 05 

(cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá 

ser certificado, voltem os autos conclusos, para os fins devidos. 

Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020674-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DO CUIABA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLADYS BETHY WIALLY MENEZES (EXECUTADO)

 

Vistos etc. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Determinada a intimação da parte para no prazo de 15 (quinze) dias 

emendar a inicial, colacionando documento indispensável à propositura da 

ação, acabou por extrapolar o prazo consignado deixando de promover a 

emenda determinada. Por tais argumentos é que INDEFIRO a petição inicial, 

o que faço com fulcro no art. 321, parágrafo único do CPC e de 

consequência JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito com fulcro 

na norma do art. 485, inciso I do CPC. Intime-se. Preclusas as vias de 

impugnação, arquive-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE 

DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022013-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-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):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022013-29.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do regular preparo e 

estando satisfeitos os demais pressupostos recursais de admissibilidade, 

recebo o recurso inominado no efeito devolutivo, porquanto não se 

vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). II - Intime-se a 

parte recorrida para apresentar contrarrazões do recurso, no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei nº. 9099/95. III - Desde 

logo, encaminhem-se os autos à Turma Recursal. IV - Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022083-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-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):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

1059 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022083-46.2019.8.11.0001. REQUERENTE: ELENIR CECILIA DE MORAES 

PEREIRA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos, etc. I - Diante da 

tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os demais 

pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o recurso inominado 

no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte 

(art. 43, da Lei 9.099/95). II - Intime-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões do recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º da Lei nº. 9099/95. III - Desde já, encaminhem-se os autos à 

Turma Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira 

Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021752-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-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):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021752-64.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do regular preparo e 

estando satisfeitos os demais pressupostos recursais de admissibilidade, 

recebo o recurso inominado no efeito devolutivo, porquanto não se 

vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). II - Intime-se a 

parte recorrida para apresentar contrarrazões do recurso, no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei nº. 9099/95. III - 

Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. 

Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1010895-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010895-56.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO BATISTA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. I - Diante da tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos 

os demais pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o recurso 

inominado no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano 

irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). II - Intime-se a parte recorrida 

para apresentar contrarrazões do recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 42, § 2º da Lei nº. 9099/95. III - Desde logo, 

encaminhem-se os autos à Turma Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. 

Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIO JORGE ZAMAR DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000336-06.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ERCILIO JORGE ZAMAR DE AGUIAR REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do regular 

preparo e estando satisfeitos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, recebo o recurso inominado no efeito devolutivo, 

porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, da Lei 

9.099/95). II - Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões do 

recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 

nº. 9099/95. III - Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. IV - 

Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007076-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA FELIPA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALVES CARVALHO OAB - MT25052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESTORA DE INVESTIMENTOS IPANEMA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007076-14.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARGARIDA FELIPA DA SILVA REQUERIDO: GESTORA DE 

INVESTIMENTOS IPANEMA LTDA. Vistos, etc. I - Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça à parte autora, nos termos do art. 99, § 3º, do Código 

de Processo Civil. II - Recebo o recurso inominado no efeito devolutivo, 

porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, da Lei 

9.099/95). III - Contrarrazões juntadas nos autos. IV - Encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. V - Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000935-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO AMORIM MARTINS DE ANDRADE (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:

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 DECISÃO Processo: 1000935-42.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: BRUNO AMORIM MARTINS DE ANDRADE REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do regular 

preparo e estando satisfeitos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, recebo o recurso inominado no efeito devolutivo, 

porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, da Lei 

9.099/95). II - Contrarrazões juntadas nos autos. III - Encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010321-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARTINS HAUSCHILDT OAB - MT21865/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):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010321-33.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIO MARCIO DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do regular preparo e 

estando satisfeitos os demais pressupostos recursais de admissibilidade, 

recebo o recurso inominado no efeito devolutivo, porquanto não se 

vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). II - 

Contrarrazões juntadas nos autos. III - Encaminhem-se os autos à Turma 

Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007025-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO PINHEIRO DE LIMA (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):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007025-03.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: AGNALDO PINHEIRO DE LIMA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. I - Diante 

da tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os demais 

pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o recurso inominado 

no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte 
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(art. 43, da Lei 9.099/95). II - Intime-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões do recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º da Lei nº. 9099/95. III - Encaminhem-se os autos à Turma 

Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007142-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA SILVA RICARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/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 DECISÃO Processo: 1007142-91.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GILMAR DA SILVA RICARDO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. I - Diante 

da tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os demais 

pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o recurso inominado 

no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte 

(art. 43, da Lei 9.099/95). II - Intime-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões do recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º da Lei nº. 9099/95. III - Encaminhem-se os autos à Turma 

Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013234-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DE PAULA OLIVEIRA (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 DECISÃO Processo: 1013234-85.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SILVIA DE PAULA OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. I - Diante da 

tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os demais 

pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o recurso inominado 

no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte 

(art. 43, da Lei 9.099/95). II - Intime-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões do recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º da Lei nº. 9099/95. III - Encaminhem-se os autos à Turma 

Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005935-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCYLLA CRISTYANNE DE PINHO HERANE MULER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL AYRTON SENNA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005935-57.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PRISCYLLA CRISTYANNE DE PINHO HERANE MULER 

REQUERIDO: CENTRO EDUCACIONAL AYRTON SENNA LTDA - ME Vistos, 

etc. I - Defiro o pedido de gratuidade da justiça à parte autora, nos termos 

do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. II - Recebo o recurso 

inominado no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano 

irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). III - Intime-se a parte recorrida 

para apresentar contrarrazões do recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 42, § 2º da Lei nº. 9099/95. IV - Encaminhem-se os autos 

à Turma Recursal. V - Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira 

Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010133-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/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 DECISÃO Processo: 1010133-40.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUZIA RIBEIRO DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. I - Diante da 

tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os demais 

pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o recurso inominado 

no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte 

(art. 43, da Lei 9.099/95). II - Intime-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões do recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º da Lei nº. 9099/95. III - Encaminhem-se os autos à Turma 

Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009177-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MAXIMIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009177-24.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FERNANDO MAXIMIANO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. I - Defiro o pedido de gratuidade da justiça à parte autora, 

nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. II - Recebo o 

recurso inominado no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano 

irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). III - Contrarrazões juntadas 

nos autos. IV - Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. V - Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006716-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANSELMO FRANCISCO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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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 DECISÃO Processo: 1006716-79.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANSELMO FRANCISCO XAVIER REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. I - Diante 

da tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os demais 

pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o recurso inominado 

no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte 

(art. 43, da Lei 9.099/95). II - Intime-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões do recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º da Lei nº. 9099/95. III - Encaminhem-se os autos à Turma 

Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007853-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON PAULA 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:

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 DECISÃO Processo: 1007853-96.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: AILTON PAULA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte 

promovente interpôs recurso inominado, com pedido de justiça gratuita, 

todavia, em análise dos autos, não há evidências de que seja 

financeiramente hipossuficiente. Por isso, intime-a para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresente a declaração do imposto de renda ou qualquer 

outro documento idôneo que possa comprovar sua hipossuficiência 

financeira, sob pena de indeferimento da justiça gratuita. Decorrido o 

prazo, renove-se a conclusão (na pasta de Análise de Recurso). 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004812-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MAURICIO CAPITULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO MAURICIO CAPITULA OAB - MT14538-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):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004812-24.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SERGIO MAURICIO CAPITULA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos em correição. I - Diante da tempestividade, do regular 

preparo e estando satisfeitos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, recebo o recurso inominado no efeito devolutivo, 

porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, da Lei 

9.099/95). II - Contrarrazões juntadas nos autos. III - Encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. Antes, no entanto, intime-se a parte promovente 

para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se, querendo sobre os 

documentos novos juntados no id. 31436411. IV - Intimem-se. Cumpra-se. 

Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017748-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS OAB - MT27132/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):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017748-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSUE DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do regular preparo e estando 

satisfeitos os demais pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o 

recurso inominado no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano 

irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). II - Intime-se a parte recorrida 

para apresentar contrarrazões do recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 42, § 2º da Lei nº. 9099/95. III - Encaminhem-se os autos 

à Turma Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira 

Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018532-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDELINA DA COSTA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (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):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018532-58.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LAUDELINA DA COSTA GARCIA REQUERIDO: BRADESCO 

SA CREDITO IMOBILIARIO Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do 

regular preparo e estando satisfeitos os demais pressupostos recursais 

de admissibilidade, recebo o recurso inominado no efeito devolutivo, 

porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, da Lei 

9.099/95). II- Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões do 

recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 

nº. 9099/95. III - Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. IV - 

Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007207-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO PAES CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/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):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007207-86.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDUARDO AUGUSTO PAES CONCEICAO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. I - Defiro o pedido de gratuidade 

da justiça à parte autora, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil. II - Recebo o recurso inominado no efeito devolutivo, 
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porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, da Lei 

9.099/95). III - Contrarrazões juntadas nos autos. IV - Encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. V - Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022400-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA TOMAZ DE AQUINO (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):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022400-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KAMILA TOMAZ DE AQUINO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em correição. I - 

Diante da tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os 

demais pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o recurso 

inominado no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano 

irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). II - Contrarrazões juntadas 

nos autos. III - Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. IV - Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003391-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS JULIA GONCALVES DOMINGUES (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):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003391-96.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IRIS JULIA GONCALVES DOMINGUES REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. I - Defiro o pedido de gratuidade da justiça à parte autora, 

nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. II - Recebo o 

recurso inominado no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano 

irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). III - Contrarrazões juntadas 

nos autos. IV - Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. V - Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016994-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIBETO CARVALHO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA OAB - MT25038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016994-08.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MARIBETO CARVALHO DA CRUZ REU: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS E PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada pelo MARIBERTO CARVALHO DA CRUZ, 

em desfavor de OLÉ CONSIGNADO CARTÕES, ambos qualificados na 

inicial. Para tanto, argumenta que ao tentar realizar compras no crediário 

no comercio local, foi informado pelo atendente que seu nome constava no 

cadastro de inadimplentes, inviabilizando a aquisição almejada. Sustenta 

que ao buscar informações sobre a indevida inclusão, constatou em seu 

nome constava pendência junto a OLÉ CONSIGNADO no valor de R$ 

672,84 (seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos). 

Assim, diante das diversas tentativas infrutíferas em resolver o impasse 

administrativamente, requer em sede de tutela de urgência que a requerida 

retire seu nome do banco de dados dos órgãos de restrição ao crédito. 

Com a inicial vieram documentos. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e 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 

liminar não merece prosperar eis que ausentes os requisitos. Conforme se 

colhe dos autos, a parte autora sustenta que não possui nenhuma relação 

jurídica com a requerida que justificasse a inclusão de seu nome no 

cadastro de inadimplentes. Ocorre que não consta dos autos qualquer 

comprovação da inexistência de débitos, isto é, não há nos autos, das 

cobranças, apenas colacionou cópia da anotação do seu nome em 

cadastro de proteção ao crédito por iniciativa da ré, limitando-se a negar a 

relação jurídica que originou a dívida. Inviável o deferimento de tutela de 

urgência quando o documento invocado não tem força mínima probatória 

para declaração de inexistência de contrato e de dívida daí resultante, a 

fim de justificar a exclusão do nome do requerente no cadastro de 

restrição de crédito. Frise-se que, ainda que reconhecida a relação de 

consumo existente entre as partes, com a consequente aplicabilidade do 

CDC no caso, bem como eventual deferimento inversão do ônus da prova, 

o ordenamento jurídico pátrio não exime, de modo absoluto, o dever da 

parte de provar as alegações postas em juízo. Confira a jurisprudência, 

nesse sentido: “AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EM CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO 

DE COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA 

IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA DAS COMPRAS OU CANCELAMENTO DO 

CARTÃO, SUPOSTAMENTE, CLONADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS 

RESTRITIVOS DE CRÉDITO, NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA 

DEMANDANTE, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO I , DO NCPC . REVELIA 

QUE NÃO EXIME A DEMANDANTE DA COMPROVAÇÃO DOS FATOS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO ART. 6º , VIII , DO 

CDC , QUE NÃO IMPORTA EM DESONERAR A AUTORA DA 

COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO 

POSTULADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO 

NÃO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008361164, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, 

Julgado em 27/02/2019).” Grifo nosso. Ademais, a questão relativa à 

inexistência de relação jurídica, apta a ensejar o deferimento do pedido de 

exclusão do registro restritivo de crédito exige atividade probatória 

exaustiva, sob o crivo do contraditório. "AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. Nos termos do art. 300, do novo CPC, (Lei 13.105/15), a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. Ausentes os elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito que a parte requerente da tutela antecipada 

pleiteia, e estando os fatos alegados pendentes de dilação probatória, 

deve ser negado provimento ao agravo de instrumento" (Agravo de 

Instrumento nº 1.0000.18.059438-4/001). Em que pese as alegações 

trazidas aos autos pela parte autora, verifico que o extrato do serasa 

demonstra a existência de outra negativação, razão a qual, a concessão 

da medida em nada seria modificaria o perfil econômico refletido pelo 

alusivo órgão de proteção ao crédito. De outro norte, verifico que a 

inclusão no cadastro de inadimplentes se deu em 2016, e somente em abril 

de 2020, que a parte autora ajuizou a presente demanda. Logo, resta 

evidente que o requisito do perigo da demora ou o risco ao resultado útil 

do processo, periculum in mora, preconizados pelo art. 300, caput, do 

Código de Processo Civil, não se encontra configurado. Ante o exposto, 

INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, por ausência dos requisitos legais. Já designada a sessão 
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conciliatória, cite-se. Intime-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012377-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

GILIAN FERNANDO MATOS FERREIRA OAB - MT23525/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012377-05.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA ANGELA CARDOSO DA SILVA REQUERIDO: 

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Trata-se de Ação Indenizatória Cominada com 

Pedido de Reembolso, ajuizada por Maria Angela Cardoso da Silva em 

desfavor de Mato Grosso Saúde. Primeiramente, vale salientar que o 

Instituto de Assistência á Saúde do Servidor do Estado – Mato Grosso 

Saúde, foi criado pela Lei Complementar n. 127, de 11/07/2003 e se trata 

de uma autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público. 

Segundamente, considerando que a requerida é uma empresa pública 

vinculada ao Estado não há como a presente continuar tramitando neste 

juizado, notadamente quando o Estado sequer é parte no pólo passivo e 

tampouco poderia ante o conflito de competência. Destarte, considerando 

o art. 1 da Resolução nº 16/2011/PRES ? TJMT, que versa acerca da 

implantação do Juizado Especial de Fazenda Pública: Art. 1º - Fica 

alterada a partir de 5-12-2011, com fundamento nos artigos 14, § 1º, e 57, 

da Lei n. 4.964/85 (COJE), a competência do 7º Juizado Especial Cível da 

Comarca de Cuiabá, que passa a ser denominado Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Cuiabá, Órgão da Justiça comum e integrante do 

Sistema dos Juizados Especiais, para conciliação, processo, julgamento e 

execução, nas causas de sua competência, na forma estabelecida pela 

Lei n. 12.153/2009 (federal). Faz-se necessária a remessa dos autos ao 

Juizado Especial de Fazenda Pública, este sim competente para analisar e 

julgar o presente feito. Corroborando com tal afirmação, eis que a Lei nº 

12.153/2009 em seu art. 2º discorre sobre sua competência: Art. 2º É de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. Com essas considerações, conheço a incompetência 

deste Juízo e DECLINO, ex officio a competência jurisdicional para 

conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor de um dos 

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA, para onde determino a 

remessa deste feito. Intimem-se. Cumpra-se. As providências. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018183-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ MARRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018183-55.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BEATRIZ MARRE REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C BEATRIZ MARRE, em desfavor de CLARO 

S/A, ambos qualificados na inicial. Para tanto, argumenta que em janeiro de 

2019, contratou os serviços de da requerida, sendo 30 Mega + Fixo, pelo 

valor de R$ 104,00 (cento e quatro reais) mensais. Sustenta que em 18 de 

novembro sofreu com a suspensão de sua linha, não recebendo nem 

realizando ligações, bem como foram suspensos os serviços dos dados 

móveis. Assim, requer em sede de tutela de urgência que a requerida 

restabeleça sua linha telefônica. Com a inicial vieram documentos. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 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 liminar não merece 

prosperar eis que ausentes os requisitos. Conforme se colhe dos autos, a 

parte autora sustenta que entabulou contratação dos serviços prestados 

pela parte ré e que, segundo informa, foram suspensos de forma 

unilateral. Ocorre que não consta dos autos qualquer comprovação da 

inexistência de débitos, isto é, não há nos autos, provas acerca da 

contratação, dos pagamentos, limitando-se a negar a existência de débitos 

que ocasionassem o cancelamento da linha. Inviável o deferimento de 

tutela de urgência quando o documento invocado não tem força mínima 

probatória para declaração de inexistência de contrato e de dívida daí 

resultante, a fim de justificar o restabelecimento da linha telefônica. 

Frise-se que, ainda que reconhecida a relação de consumo existente 

entre as partes, com a consequente aplicabilidade do CDC no caso, bem 

como eventual deferimento inversão do ônus da prova, o ordenamento 

jurídico pátrio não exime, de modo absoluto, o dever da parte de provar as 

alegações postas em juízo. Confira a jurisprudência, nesse sentido: 

“AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COBRANÇA EM CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE 

COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA 

IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA DAS COMPRAS OU CANCELAMENTO DO 

CARTÃO, SUPOSTAMENTE, CLONADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS 

RESTRITIVOS DE CRÉDITO, NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA 

DEMANDANTE, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO I , DO NCPC . REVELIA 

QUE NÃO EXIME A DEMANDANTE DA COMPROVAÇÃO DOS FATOS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO ART. 6º , VIII , DO 

CDC , QUE NÃO IMPORTA EM DESONERAR A AUTORA DA 

COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO 

POSTULADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO 

NÃO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008361164, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, 

Julgado em 27/02/2019).” Grifo nosso. Oportuno registrar que ainda que 

se possa vislumbrar a presença de perigo de dano, tal por si só não é 

suficiente à concessão da tutela de urgência se a ele não se somar a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. 

Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos requisitos legais. Já 

designada audiência de conciliação. Cite-se. Intime-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN SIQUEIRA SILVA JOSETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016976-84.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VIVIAN SIQUEIRA SILVA JOSETTI REQUERIDO: INTELIG 

TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, ajuizada por VIVIAN SIQUEIRA 

SILVA JOSETTI, em desfavor de TIM S/A, ambos qualificados nos autos. 

Para tanto, argumenta que foi cliente da empresa requerida utilizando 

plano controle em duas linhas telefônica (65) 9 9635-0110 (portabilidade 

da TIM para VIVO), (65) 9 8151-2662 (foi adquirida na TIM e fez 
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portabilidade para a VIVO), pagando mensalmente em cada fatura uma 

média de R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos) mensais, o 

que totalizava nas duas linhas o equivalente a R$ 159,80 (cento e 

cinquenta e nove reais e oitenta centavos). Sustenta que no dia 

22/02/2020, a requerente realizou a portabilidade da empresa requerida 

para a VIVO, e ao entrar em contato com a ré, foi informada que receberia 

apenas a cobrança referente ao mês de marco que já havia fechado, 

inexistindo eventuais débitos futuros. Afirma a autora, que sem qualquer 

questionamento concordou com a fatura e efetuou seu pagamento, 

todavia, em abril de 2020, esta recebeu da empresa ré novamente duas 

faturas, mesmo após ter realizado a portabilidade. Assim, diante das 

tentativas frustradas de resolver administrativamente, requer, em tutela de 

urgência, que as duas faturas emitidas em abril sejam suspensas e que a 

requerida se abstenha de emitir novas faturas referente a este contrato. É 

o relatório. Fundamento e decido. Acerca da tutela de urgência, o art. 300, 

do NCPC assim dispõe: “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”. 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 às 

argumentações da parte autora, são suficientes, por ora, para evidenciar 

a probabilidade do direito. Ademais, nesta fase processual, não há 

documentação disponível à parte reclamante que poderiam contribuir com 

suas alegações, razão pela qual, diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, é razoável, neste momento, presumir os fatos a seu favor. 

Por isso, conjecturável a existência de alguma irregularidade e, 

consequentemente, há probabilidade do direito na análise do mérito da 

presente demanda. 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. Por outro lado, a medida pleiteada não lhe trará nenhum 

prejuízo, visto que as determinações atinentes às medidas de urgências, 

não representa perigo de irreversibilidade, já que essa medida 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. Posto 

isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR à reclamada 

que SUSPENDA, imediatamente, as cobranças relativas ao mês de abril de 

2020 acostadas pela requerente, bem assim, diante da suspensão da 

cobrança, ABSTENHA-SE de inserir os de dados da parte reclamante em 

cadastros de proteção ao crédito em razão do débito objeto da demanda. 

Determino ainda que a requerida se abstenha de emitir novas faturas 

referente ao contrato objeto da presente 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
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Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

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 desfavor de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., ambos 

qualificados na inicial. Para tanto, argumenta que constam junto aos dados 

do GOOGLE, pesquisas, reportagens de vários sites e jornais locais, que 

maculam sua imagem, que, embora tenha respondido a processo criminal 

acusado indevidamente de homicídio qualificado e outros tipos de delitos, 

foi absolvido, e somente restou punição mínima em regime aberto por porte 

ilegal de arma. Sustenta que as reportagens denigrem sua imagem que ora 

estagia no DETRAN/MT, e está cursando Direito, e diante dos prejuízos 

que a publicação tem causado ao reclamante, pugna pelo deferimento da 

tutela provisória de urgência para que ré remova integralmente os 

conteúdos com as fotos da reportagem relacionada a imagem do autor 

Carlos Alberto de Oliveira Junior. Com a inicial vieram os documentos. 

Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC, 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 liminar não merece 

prosperar, eis que os documentos colacionados junto a inicial não 

demonstram de forma satisfatória a probabilidade do direito invocado em 

favor do autor. Veja-se que estamos diante de dois primados 

constitucionais, de um lado a plena liberdade de comunicação e de 

manifestação de pensamento (at. 5º, inciso IV, CF), e, do outro a 

inviolabilidade da honra e imagem das pessoas (art. 5º, X, CF). A melhor 

doutrina direciona no sentindo de que um princípio não subsiste sobre o 

outro, devendo serem harmonizados de acordo com o caso concreto. Na 

hipótese, por se tratar de um momento de cognição não exauriente, há de 

se realizar um controle a posteriori, quando se terão maiores subsídios. 

Ademais, aparentemente, as publicações somente relataram o fato 

ocorrido de acordo com as informações recebidas. Ressalta-se que, caso 

fique demonstrado que a ré editou reportagem com conteúdo inverídico ou 

extrapolou os limites da razoabilidade, a parte autora terá garantido em 

seu favor o direito a devida reparação, consoante dispõe o art. 5º, VI, da 

CF/88. Ademais, ausente o perigo de dano, já que as reportagens foram 

publicadas desde 2016 e a presente ação somente foi ajuizada em 01 de 

abril de 2020, ou seja, após mais de 4 anos. Diante do exposto, indefiro o 

pedido de antecipação de tutela de urgência por ausência dos requisitos 

legais. 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: 1016889-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI OAB - MT4647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016889-31.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ANDREIA NUCIA DE MARCHI REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada pelo ANDRÉIA 

NÚCIA DE MARCHI, em desfavor de BANCO SANTANDER S/A, ambos 

qualificados na inicial. Para tanto, argumenta que foi cliente do Banco Real 

(atual Banco Santander), no ano de 1995, firmando contrato para uso dos 

serviços da instituição, dentre eles, o de talonário de cheques, que era 

titular conjuntamente com Sr. José Carlos de Souza, seu ex cônjuge e 

sócio a época. Sustenta que no dia 29 de abril de 2005, o Sr. José Carlos, 

emitiu o cheque 013130 , em favor de Confecções T & T Ltda., no valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), com promessa de pagamento para o dia 

22/06/2005. Ocorre, que no dia aprazado, o cheque fora devolvido sem a 

provisão de fundos, tendo a empresa beneficiaria do crédito, distribuído a 

ação de execução para o recebimento do valor devido, restando 

infrutífero até a presente data, dando prosseguimento no êxito do pleito, 

através dos autos em tramite perante a 10ª Vara Cível de Cuiabá, na qual 

figura com polo passivo da demanda. Assevera não ser devedora da 

cártula emitida, uma vez que desde o ano de 1998, encontra-se divorciada 

do Sr. José Carlos de Souza, emitente do cheque em questão, assim, 
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requer em sede de tutela de urgência que a requerida retire seu nome do 

banco de dados dos órgãos de restrição ao crédito, bem como exclusão 

do vínculo na conta corrente e ou qualquer operação financeira e demais 

produtos junto a instituição em tela. Com a inicial vieram documentos. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 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 liminar não merece 

prosperar eis que ausentes os requisitos. Conforme se colhe dos autos, a 

parte autora sustenta que não foi responsável pela emissão do cheque em 

questão, não havendo motivo que justificasse a inclusão de seu nome no 

cadastro de inadimplentes. Ocorre que não consta dos autos qualquer 

comprovação de que a autora tenha tentado administrativamente cancelar 

a conta conjunta com seu ex cônjuge após seu divórcio de forma a 

desvinculá-la de qualquer relação que futuramente poderia lhe causar 

prejuízos. Ademais, conforme se observa não restou acostado aos autos 

extrato bancário da conta, a fim de observar a movimentação financeira 

realizada pelas partes a partir da data do divórcio, bem como a existência 

de saldo positivo ou, mesmo, de eventuais dívidas contraídas neste 

período. Inviável o deferimento de tutela de urgência quando o documento 

invocado não tem força mínima probatória para declaração de inexistência 

da dívida daí resultante, a fim de justificar a exclusão do nome do 

requerente no cadastro de restrição de crédito. Frise-se que, ainda que 

reconhecida a relação de consumo existente entre as partes, com a 

consequente aplicabilidade do CDC no caso, bem como eventual 

deferimento inversão do ônus da prova, o ordenamento jurídico pátrio não 

exime, de modo absoluto, o dever da parte de provar as alegações postas 

em juízo. Confira a jurisprudência, nesse sentido: “AÇÃO DE RESTITUIÇÃO 

DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EM 

CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. 

AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA DAS 

COMPRAS OU CANCELAMENTO DO CARTÃO, SUPOSTAMENTE, 

CLONADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, NÃO 

COMPROVADA. ÔNUS DA DEMANDANTE, NOS TERMOS DO ART. 373, 

INCISO I , DO NCPC . REVELIA QUE NÃO EXIME A DEMANDANTE DA 

COMPROVAÇÃO DOS FATOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS 

TERMOS DO ART. 6º , VIII , DO CDC , QUE NÃO IMPORTA EM DESONERAR 

A AUTORA DA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA VEROSSIMILHANÇA DO 

DIREITO POSTULADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA CONFIRMADA. 

RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008361164, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 27/02/2019).” Grifo nosso. Ademais, a questão 

relativa à inexistência de relação jurídica, apta a ensejar o deferimento do 

pedido de exclusão do registro restritivo de crédito exige atividade 

probatória exaustiva, sob o crivo do contraditório. "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Nos termos do art. 300, do 

novo CPC, (Lei 13.105/15), a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausentes os elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito que a parte requerente da tutela 

antecipada pleiteia, e estando os fatos alegados pendentes de dilação 

probatória, deve ser negado provimento ao agravo de instrumento" 

(Agravo de Instrumento nº 1.0000.18.059438-4/001). Frise-se que, os 

requisitos necessários para o acolhimento do pedido liminar, devem ser 

cumulados (probabilidade do direito E perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo), de modo que, a ausência de um deles, já torna inviável o 

deferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 

DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos requisitos 

legais. Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, juntando aos autos comprovantes de negativação 

original e atualizado emitido pelo órgão no qual consta a inscrição do 

débito. Já designada a sessão conciliatória, cite-se. Intime-se. Cuiabá - MT, 

data registrada no sistema.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017063-40.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ERANIR DE CAMPOS SIQUEIRA OLIVEIRA REU: 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 E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada 

pelo ERANIR DE CAMPOS SIQUEIRA OLIVEIRA, em desfavor de 

FINANCEIRA ITAU CBD S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

ambos qualificados na inicial. Para tanto, argumenta que ao tentar abertura 

de crediário junto ao comércio local, foi surpreendida com a informação 

que seu nome estaria inscrito no cadastro de inadimplentes, inviabilizando 

a aquisição almejada. Sustenta que não possui qualquer relação jurídica 

que justificasse tal restrição de crédito com a empresa requerida no valor 

de R$ 894,29 (oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e nove reais 

centavos). Assim, requer em sede de tutela de urgência que a requerida 

retire seu nome do banco de dados dos órgãos de restrição ao crédito. 

Com a inicial vieram documentos. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e 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 

liminar não merece prosperar eis que ausentes os requisitos. Conforme se 

colhe dos autos, a parte autora sustenta que não possui nenhuma relação 

jurídica com a requerida que justificasse a inclusão de seu nome no 

cadastro de inadimplentes. Ocorre que não consta dos autos qualquer 

comprovação da inexistência de débitos, isto é, não há nos autos, provas 

acerca das cobranças, protocolos, apenas colacionou cópia da anotação 

do seu nome em cadastro de proteção ao crédito por iniciativa da ré, 

limitando-se a negar a relação jurídica que originou a dívida. Inviável o 

deferimento de tutela de urgência quando o documento invocado não tem 

força mínima probatória para declaração de inexistência de contrato e de 

dívida daí resultante, a fim de justificar a exclusão do nome do requerente 

no cadastro de restrição de crédito. Frise-se que, ainda que reconhecida 

a relação de consumo existente entre as partes, com a consequente 

aplicabilidade do CDC no caso, bem como eventual deferimento inversão 

do ônus da prova, o ordenamento jurídico pátrio não exime, de modo 

absoluto, o dever da parte de provar as alegações postas em juízo. 

Confira a jurisprudência, nesse sentido: “AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE 

VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EM 

CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. 

AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA DAS 

COMPRAS OU CANCELAMENTO DO CARTÃO, SUPOSTAMENTE, 

CLONADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, NÃO 

COMPROVADA. ÔNUS DA DEMANDANTE, NOS TERMOS DO ART. 373, 

INCISO I , DO NCPC . REVELIA QUE NÃO EXIME A DEMANDANTE DA 

COMPROVAÇÃO DOS FATOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS 

TERMOS DO ART. 6º , VIII , DO CDC , QUE NÃO IMPORTA EM DESONERAR 

A AUTORA DA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA VEROSSIMILHANÇA DO 

DIREITO POSTULADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA CONFIRMADA. 

RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008361164, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 27/02/2019).” Grifo nosso. Ademais, vale salientar, 

que nos autos não há provas de que a parte autora tenha tentado resolver 

administrativamente, pois não juntou nos autos sequer protocolos de 

atendimento, pelo que, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. 

Sendo assim, a questão relativa à inexistência de relação jurídica, apta a 
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ensejar o deferimento do pedido de exclusão do registro restritivo de 

crédito exige atividade probatória exaustiva, sob o crivo do contraditório. 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - TUTELA 

PROVISÓRIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Nos termos do art. 

300, do novo CPC, (Lei 13.105/15), a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausentes os 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito que a parte 

requerente da tutela antecipada pleiteia, e estando os fatos alegados 

pendentes de dilação probatória, deve ser negado provimento ao agravo 

de instrumento" (Agravo de Instrumento nº 1.0000.18.059438-4/001). 

Oportuno registrar que ainda que se possa vislumbrar a presença de 

perigo de dano, tal por si só não é suficiente à concessão da tutela de 

urgência se a ele não se somar a existência de elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por 

ausência dos requisitos legais. Defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova nos termos do artigo. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, determinando que a requerida exiba documento de contrato 

e/ou similar que justifique a cobrança, Já designada sessão conciliatória, 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021637-43.2019.8.11.0001

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:

ADRYELLE CRYSTINA PEREIRA MOEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021637-43.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI REQUERIDO: 

ADRYELLE CRYSTINA PEREIRA MOEIRA DA SILVA Vistos, etc. INDEFIRO 

o pedido de ID. 29441373, para que seja localizado endereço da parte 

Reclamada, via Sistema Infojud. Cumpre ressaltar, que é diligência 

competente à parte Autora. Desta feita, INTIME-SE a parte Exequente para, 

no prazo de 10 (dez) dias, informar a este juízo o endereço atualizado da 

parte Executada, sob pena de extinção e consequente arquivamento do 

feito, com fulcro no art. 53, §4º da Lei 9.099/95. Com apresentação de 

novo endereço, designe nova audiência de conciliação, intimem-se as 

partes. Sem manifestação da parte Reclamante, remetam-se os autos ao 

arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012240-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

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 DECISÃO Processo: 1012240-57.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. Vistos, etc. Segue alvará eletrônico (n.º 

607259-3/2020), para levantamento da quantia depositada em juízo. 

Intime-se a parte executada para que deposite o saldo remanescente, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de penhora on line. Transcorrido o prazo 

in albis, certifique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008463-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODAILTO MELO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (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 DECISÃO Processo: 1008463-64.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ODAILTO MELO MIRANDA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Visto, 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: 1004700-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATIELE SOLIS PARABAS (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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

11 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004700-55.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NATIELE SOLIS PARABAS REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que o recurso encontra-se tempestivo. 

Desse modo, 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 ID 2957343. 

Intime-se a parte recorrida ora Reclamada para apresentar as 

contrarrazões no prazo legal. Após, remetam os autos à 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: 1010650-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KLEVERSON FARIA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORHAYNE LUIZA PEREIRA OAB - MT24980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMOS AUTOMOVEIS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENEDITO CESAR SOARES ADDOA OAB - MT0003943A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010650-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KLEVERSON FARIA GOMES REQUERIDO: PRIMOS 

AUTOMOVEIS EIRELI - ME 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
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012908-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANY CRIS DO PRADO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS OAB - MT0018077A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012908-28.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JANY CRIS DO PRADO FERREIRA REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A., EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por JANY CRIS 

DO PRADO FERREIRA contra sentença proferida por este juízo no ID. 

27501458, alegando, em síntese, que houve omissão em tal comando 

judicial. O embargante requer o ajustamento da decisão terminativa aos 

fatos e pedidos dos autos, objetivando a incidência dos juros de mora 

desde o evento danoso, nos seguintes termos: “Pelo exposto, requer que 

sejam CONHECIDOS E PROVIDOS OS PRESENTES EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, reconhecendo-se dentro do grande saber jurídico de 

Vossa Excelência a CONTRADIÇÃO existente no decisum em comento, a 

fim de que, após a reanalise dos fundamentos e dispositivo da decisão 

objurgada, seja reconhecida a data correta para o início da incidência dos 

juros compensatórios: 31/12/2014 (data da primeira cobrança indevida – 

Anexo 06); ou janeiro de 2015 (mês subsequente à primeira cobrança 

indevida – Anexo 06); ou 14/10/2016 (data do envio do e-mail da Ré, onde 

reconhece a negativação da Autora – Anexo 08), já que essas foram as 

datas citadas, direta ou indiretamente, na fundamentação da decisão”. 

Vale ressaltar que, os embargos de declaração representam o 

instrumento processual para afastar eventuais omissões, obscuridades, 

contradições ou erro material, que possam eclodir de decisão judicial, na 

forma do que dispõe o art. 1.022, do Código de Processo Civil. Incabível, 

no entanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva simplesmente 

alcançar um pronunciamento jurisdicional que se coadune com a tese por 

ela suscitada ou com o resultado que deseja obter. Pois bem, 

compulsando os autos, assiste razão o embargante em suas alegações, 

no que tange o vício alegado. Diante do exposto, conheço dos embargos 

declaratórios porque próprios e tempestivos e, no mérito, acolho-os, 

portanto, para, em sanando a contradição apontada, corrigir a parte 

dispositiva, a fim de que passe a constar a seguinte redação: “(...) 4. No 

que concerne aos danos morais, os RECONHEÇO na modalidade in re 

ipsa, e por condenar as partes requeridas, solidariamente, à ressarci-los 

no valor justo e razoável que arbitro na proporção de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso (31.12.014), e a correção monetária a 

partir da homologação da presente. (...)” No mais, permanece in totum a r. 

decisão prolatada, em todos os seus termos. 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: 1003381-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO PEIXOTO BOTELHO OAB - MT15172/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):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1003381-18.2020.8.11.0001 

AUTORA: LETÍCIA NOGUEIRA RÉ: OMNI FINANCEIRA S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais, proposta pela Autora em desfavor da Ré. À Mov. 

28589614, o Douto Magistrado deferiu o pedido de tutela de urgência, para 

que a Ré excluísse o nome da Autora dos órgãos de restrição crédito, sob 

pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Antes 

mesmo da realização da audiência de conciliação designada para o dia 11 

de Maio de 2020, as partes peticionaram em conjunto, informando a 

composição amigável da contenda. (Mov. 31344407) O documento está 

assinado pelo advogado da Autora, e foi protocolado, mediante assinatura 

digital, pela advogada da Ré. Observo que ambos detêm plenos poderes 

para transigir (Mov. 28524725 e 30363692), e o advogado da Autora, cuja 

conta foi indicada para o recebimento do acordo, detém poderes para 

receber e dar quitação. Certo é que se mostra lícito e louvável às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

adequando-se ao espírito da nova sistemática do processo civil, inclusive, 

dispensando o magistrado de julgar as diversas questões postas nos 

autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação da 

vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são 

capazes, estão devidamente representadas, e nada obsta a homologação 

da transação celebrada, voluntariamente, nos autos. Nesse sentido, o 

artigo 487, III, B do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 487. 

Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: b) a 

transação; Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, possuindo eficácia da sentença 

condenatória, segundo estabelece o art. 515, do Novo Código de 

Processo Civil. Portanto, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, 

OPINO pela HOMOLOGAÇÃO, por sentença, do acordo supra e, 

consequentemente, pela EXTINÇÃO do processo, com resolução de 

mérito, na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º 

Juizado, para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Paula Pinheiro de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004447-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO VERSALHES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR JOSE DONATONI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004447-67.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VERSALHES EXECUTADO: 

ADEMIR JOSE DONATONI Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da lei nº 9.099/95. Consoante se verifica nos autos, trata-se 

de Ação de Execução de Taxas Condominiais em que as partes realizaram 

acordo para que o executado efetuasse o pagamento parcelado. 

Ademais, a parte devedora efetuou o depósito do valor relativo a todas as 

parcelas, tendo o último sido juntado a Petição de ID nº 31372095, quando 

a parte credora solicitou (ID nº 31442456) a liberação dos valores e a 

extinção do processo em razão do pagamento integral do débito. Assim, 

tendo em vista a satisfação da obrigação, OPINO por JULGAR EXTINTO o 

processo, nos termos do artigo 924, II do CPC. Expeça-se alvará dos 
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valores depositados nos autos, com seus eventuais acréscimos, em favor 

da parte credora, de acordo com os dados informados à Petição de ID nº 

31442456. Após, arquive-se. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006189-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO ARBORETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BONIFACIO DE ANDRADE NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1006189-30.2019.8.11.0001 

Exequente: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARBORETTO Executada: JOSÉ 

BONIFÁCIO DE ANDRADE NETO PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se 

de Ação de Execução de Título Extrajudicial, visando o recebimento da 

quantia de R$ 2.831,81 (dois mil e oitocentos e trinta e um reais e oitenta e 

um centavos), proposta pelo Exequente em desfavor do Executado, 

relativo ao inadimplemento de algumas taxas condominiais dos meses de 

Junho/2019 a Agosto/2019. Após a citação do Executado, em 29/10/2019 

(Mov. 26312419), e, após o Douto Magistrado ter deferido a penhora on 

line, via BACEN JUD (Mov. 27820874), o próprio Exequente peticionou, à 

Mov. 29284040, em 16/02/2020, informando que o valor da execução já 

havia sido liquidado extrajudicialmente, pelo Executado. Sob esse aspecto, 

uma vez que o próprio exequente reconheceu que o crédito aqui discutido 

já foi satisfeito, OPINO por extinguir a execução nos termos do artigo 924, I 

do CPC/15, com o consequente arquivamento do feito. Consequentemente, 

OPINO por revogar a r. ordem prolatada pelo Douto Magistrado, à Mov. 

27820874, no que diz respeito à realização de penhora on line, via BACEN 

JUD. 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. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na 

forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005338-54.2020.8.11.0001

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:

ORLANDO GLERIAN NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1005338-54.2020.8.11.0001 Polo 

Ativo: STUDIO S FORMATURAS EIRELI Polo Passivo: ORLANDO GLERIAN 

NETO PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se a presente de Ação de 

Execução, na qual a Exequente almeja receber o valor atualizado de R$ 

2.241,88 (dois mil e duzentos e quarenta e um reais e oitenta e oito 

centavos), da Executada, que, em tese, seria relativo a uma nota 

promissória não adimplida. A Exequente apresentou, à inicial, o título 

digitalizado, à Mov. 28964019, p. 05. Sobre o tema, o enunciado nº 126 do 

FONAJE, assim estabelece: Em execução eletrônica de título extrajudicial, 

o título de crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão 

de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela 

secretaria (XXIV Encontro – Florianópolis/SC). Ora, os enunciados do 

FONAJE possuem natureza jurídica de súmula, pois originam da reunião 

jurisprudencial das cortes superiores, e determinam uma orientação 

acerca de um tema específico, justamente para propagar um entendimento 

uníssono. No caso, o enunciado prima pela conferência quanto à liquidez, 

certeza e exigibilidade do título. Por essa razão, no despacho exarado à 

Mov. 29136888, o Douto Magistrado determinou que, antes mesmo do 

Executado ser citado nos autos, a Exequente deveria ser intimada, 

justamente para apresentar o original do título executivo, na Secretaria da 

Vara, para que fosse carimbado, conforme se exige o enunciado nº 126 

do FONAJE. No entanto, mesmo com a publicação do aludido despacho, a 

Exequente quedou-se inerte quanto ao determinado. Observo, inclusive, 

que a Exequente manifestou-se, posteriormente, à Mov. 31467949, em 

23/04/2020, mas bastou-se em juntar substabelecimento sem reserva. 

Nada mencionou sobre a necessidade da apresentação do original do 

título, na Secretaria do juizado. Ora, como asseverado, para que a 

execução possa proceder, é imprescindível que o título que a fundamenta 

seja líquido, certo e exigível. E, em processos digitais, isso somente pode 

ser averiguado com a apresentação do original do título, em secretaria, 

para que o r. gestor possa carimba-lo e atestar a sua autenticidade nos 

autos. Caso contrário, não se pode dizer que o título seja certo, e passível 

de ser executado. E isso até mesmo como medida de segurança jurídica 

que decorre do próprio princípio da cartularidade, inerente aos títulos de 

crédito. Em casos semelhantes, já decidiu a jurisprudência pátria: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICAÇÃO. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. 

INOCORRENTE. INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL. POSSIBILIDADE. 

AFRONTA AO ART. 801, DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. - 

Sentença que apresenta fundamentação suficiente, tendo o juiz indicado 

as razões de seu convencimento pela parcial procedência dos embargos. 

Não há falar em nulidade por ausência de fundamentação. - Tratando-se 

de título de natureza cambial, imprescindível que a execução seja instruída 

com o documento original, tendo em vista o princípio da cartularidade, ante 

a possibilidade de serem colocados em circulação. - No caso dos autos, a 

parte exequente visa a cobrança de duplicatas, tendo sido acostadas 

apenas as cópias reprográficas dos pretensos títulos, e não a via original. 

- Todavia, a extinção da ação de execução deve ocorrer somente após o 

descumprimento da determinação do julgador no tocante à correção da 

irregularidade constatada, ou seja, depois da parte exequente ter tido 

oportunidade de emendar a exordial. Desconstituição da sentença, fins de 

oportunizar a emenda da petição inicial, em razão do princípio da 

instrumentalidade do processo. PRELIMINAR REJEITADA. APELO 

PROVIDO. UNÂNIME. (STOCKER, Gelson Rolim. Apelação cível n. 

70081887598. J. em 24 Out. 2019. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 

16 Abr. 2020.) CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. TÍTULO DE CREDITO. 

APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CAMBIAIS. NECESSIDADE DE 

APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AOS TÍTULOS 

DE CREDITO RURAL APLICAM-SE TODAS AS NORMAS DE DIREITO 

CAMBIAL. ART. 60 DO DL 167/67. ENTRE ESTES AVULTA O DA 

INCORPORAÇÃO DO DIREITO AO DOCUMENTO - PRINCIPIO DA 

CARTULARIDADE - QUE EXIGE DO CREDOR A ANEXAÇÃO DO ORIGINAL, 

POIS NO DOCUMENTO ESTA O DIREITO PRETENDIDO EXIGIR. A LEI 

PROCESSUAL, REPETINDO A NORMA DE DIREITO MATERIAL, DIZ QUE SÓ 

E EXECUTÁVEL O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (ART. 585, VII DO 

CPC), O QUE POR OBVIO EXCLUI A APRESENTAÇÃO POR FOTOCOPIA. 

TRATA-SE DE MATÉRIA RECONHECÍVEL DE OFICIO, MESMO QUE NÃO 

ALEGADA PELA PARTE. NO CASO, O EMBARGANTE SUSCITARA A 

QUESTÃO NOS EMBARGOS EMBORA NÃO A REPRODUZISSE NO 

RECURSO. AO TRIBUNAL, ANTE O EFEITO DEVOLUTIVO, E DADO 

EXAMINAR A QUESTÃO, PORQUE NÃO PRECLUI, JÁ QUE DIZ RESPEITO A 

CARÊNCIA DE AÇÃO. NÃO TENDO O CREDOR JUNTADO COM A INICIAL E 

SEQUER EM MOMENTO POSTERIOR OS ORIGINAIS DOS TÍTULOS, É ELE 

CARECEDOR DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. CARÊNCIA DECRETADA DE 

OFICIO. EXECUÇÃO EXTINTA. (OLIVEIRA, Jorge Alcibíades Perrone de. J. 

em 06 Out. 1994. Disp. em www.tjrs.jus.br Acesso em 16 Abr. 2020.) Por 
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essa razão, considerando que a Exequente não apresentou em cartório, a 

via original do título executivo, embora tenha sido cientificada para tal, não 

sendo possível auferir a liquidez, certeza e exigibilidade do título, OPINO 

por indeferir a execução, nos termos do artigo 924, I do CPC/15. Sem 

custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Publicada 

no Sistema Projudi. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença a M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Paula Pinheiro de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC 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: 1000339-30.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO MOTA DA SILVA 04652653409 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR OAB - MT7002-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000339-30.2018.8.11.0033. 

REQUERENTE: JOSE CICERO MOTA DA SILVA 04652653409 REQUERIDO: 

REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DA 

JUSTIÇA GRATUITA De início, ressalta-se que o artigo 54 da Lei nº 

9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau 

de jurisdição. Logo, eventual peculiaridade sobre condições de arcar com 

custas e despesas, deverá ser formulada em segunda instância, caso 

haja interposição de recurso. Trata-se de ação de Execução em que a 

parte autora não comprovou sua situação tributária a fim de poder litigar 

no polo ativo em sede de Juizados Especiais, mesmo tendo sido intimada 

para tanto (ID nº 23030253). São condições para a propositura da ação: 

legitimidade, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Ademais, 

para litigar no polo ativo em sede de Juizados Especiais, as 

microempresas devem comprovar sua qualificação tributária atualizada, o 

que não foi feito nos presentes autos. O Enunciado 135 do FONAJE 

dispõe: 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. (XXVII Encontro - Palmas/TO). Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. MICROEMPRESA NÃO OPTANTE 

PELO SIMPLES NACIONAL, NO POLO ATIVO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS À ESPÉCIE. EXTINÇÃO DO FEITO. 1. Somente 

podem figurar no polo ativo da ação, perante os Juizados Especiais Cíveis, 

as pessoas físicas e as microempresas, empresas de pequeno porte que, 

se não enquadradas no “Simples Nacional”, demonstrarem a sua 

qualificação tributária, de forma atualizada, consoante previsão legal 

disposta no art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c a recomendação contida 

no ENUNCIADO 135 do FONAJE 2. A autora, microempresa não inscrita no 

Simples Nacional e que não trouxe aos autos, comprovante de sua 

qualificação tributária atualizada, em momento oportuno, é parte ilegítima 

para ajuizar ação perante os Juizados Especiais Cíveis. FEITO EXTINTO, 

DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME. (Recurso Cível, Nº 

71007193428, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 18-07-2018. Publicação: 

20-07-2018) DIANTE DO EXPOSTO, entendo que a empresa autora não é 

parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, motivo pelo qual 

OPINO pela EXTINÇÃO do processo sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 51, IV c/c art. 8ª, § 1º, última parte, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Deixo de condenar a parte reclamante no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. 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. 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: 1011060-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA NAIR MARTINS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES MIRANDA OAB - MT24569/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES OAB - MT28003/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON MOREIRA BATISTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA OAB - MT20932/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011060-06.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: RENATA NAIR MARTINS SANTOS REQUERIDO: EVERTON 

MOREIRA BATISTA SENTENÇA Vistos,etc. As partes informam que se 

compuseram amigavelmente, por meio do acordo realizado e encartado 

nos autos, conforme petição do ID 30706710. 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 no disposto no artigo 924, inciso 

III, c. c. o artigo 925, ambos do CPC/2015. Arquive-se os autos. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017741-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO GARDEN VILLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE FERREIRA SILVA LOSSAVARO (EXECUTADO)

CEZAR HENRIQUE LOSSAVARO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017741-89.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO GARDEN VILLE EXECUTADO: CEZAR 

HENRIQUE LOSSAVARO, SIMONE FERREIRA SILVA LOSSAVARO 

Vistos,etc. As partes informam que se compuseram amigavelmente, por 

meio do acordo realizado e encartado nos autos, conforme petição do ID 

29194080. 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 no disposto no artigo 924, inciso III, c. c. o artigo 925, ambos do 

CPC/2015. Arquive-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: 1011732-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA FALAVINHA DE CASTRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT7191-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011732-14.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: GIOVANA FALAVINHA DE CASTRO REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos,etc. As partes informam que 

se compuseram amigavelmente, por meio do acordo realizado e encartado 

nos autos, conforme petição do ID 27639328. 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 no disposto no artigo 924, inciso 

III, c. c. o artigo 925, ambos do CPC/2015. Arquive-se os autos. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013199-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO BELVEDERE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA TAYSE KUHNEN SULAS OAB - MT8658/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANICE MENEZES MARCAL VIEIRA (REQUERIDO)

MARCO ANTONIO MARCAL VIEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CONDOMINIO BELVEDERE (REQUERENTE)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013199-91.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CONDOMINIO BELVEDERE REQUERIDO: EVANICE MENEZES 

MARCAL VIEIRA, MARCO ANTONIO MARCAL VIEIRA Vistos,etc. As 

partes informam que se compuseram amigavelmente, por meio do acordo 

realizado e encartado nos autos, conforme petição do ID 30355724. 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 no 

disposto no artigo 924, inciso III, c. c. o artigo 925, ambos do CPC/2015. 

Arquive-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: 1007471-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEI PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 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 SENTENÇA Processo: 1007471-06.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SHIRLEI PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: CENTRAIS 

ELETRICAS DE RONDONIA 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 

607254-2/2020), 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: 1015268-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO SANTOS DE OLIVEIRA (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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015268-96.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDEVALDO SANTOS DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. A parte reclamante desistiu desta reclamação, 

conforme petição digitalizada conforme ID. 30919686 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, sem resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil de 2015. Sem custas 

processuais e honorárias 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: 1006385-97.2019.8.11.0001

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:

PAULO FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1006385-97.2018.8.11.0001 Polo 

Ativo: IMAGENS SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI Polo Passivo: PAULO 

FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se 

de Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multa, 

proposta pela Autora em desfavor do Réu. Neste processo, as tentativas 

de citação do Réu foram frustradas (Mov. 24562480 e 27815456). À Mov. 

28238768, expediu-se intimação para que a Autora, em 05 (cinco) dias, 

informasse novo endereço para citação, sob pena de extinção do 

processo. Mesmo com a publicação da intimação, em 24/01/2020, a Autora 

quedou-se inerte. Aliás, desde Janeiro, a Ré não se manifesta nos autos. 

Salienta-se que o artigo 53, §4º da lei nº 9.099/95, deixa claro que “não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto”. Em casos semelhantes, tem decidido a 

jurisprudência pátria: AÇÃO CÍVEL – VERBAS INDENIZATÓRIAS – 

DETERMINAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL POR 

MANIFESTA ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO ATENDIMENTO DA 

DETERMINAÇÃO – EXTINÇÃO BEM DECRETADA - RECURSO A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO. (GUERRA, Luiz Fernando Rodrigues. Recurso 

inominado n. 1028120-37.2017.8.26.0100. J. em 30 Out. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 03 Fev. 2020.) Execução de sentença. 

Extinção nos termos do artigo 485, III, do CPC, aplicado por analogia. 

Cabível a extinção prevista no artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. 

Possibilidade do feito retomar seu curso. Exequente que deve apresentar 

elementos para prosseguimento da execução. Recurso improvido. 

Sentença mantida". (FERRARI, Vanessa Carolina Fernandes. Recurso 

inominado n. 0610687-22.2012.8.26.0016. J. em 14 Maio 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 06 Fev. 2020.) Assim, considerando que 

foram cumpridas as exigências do artigo 317 do CPC/15, e que a Autora, 

devidamente intimada para apresentar o novo endereço do Réu, que 

viabilizasse a citação, não o fez, sequer justificou a inércia, OPINO por 

indeferir a petição inicial de execução, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único c/c 330, IV e 924, I do CPC/15. Publicada no Sistema PJE. 
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Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença a M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Paula Pinheiro de Souza Juíza leiga 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC 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: 1007899-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS HARGER JUNIOR OAB - SC29753 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007899-85.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA REQUERIDO: AGEMED 

SAUDE S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA OPINO por reconhecer o tramite 

processual gratuito, pois o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso 

gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que 

eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas 

deverá ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de 

recurso. DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL Antes de se adentrar ao 

mérito da contenda, é fato que a parte Ré, à oportunidade defensiva, 

suscitou a presente preliminar em razão da ausência de fundamentação 

jurídica na inicial e nos pedidos feitos pela autora. Contudo, apesar do 

pedido relativo à obrigação de fazer vir desprovida de fundamentação 

jurídica na inicial, os juizados especiais se regem pelo princípio da 

simplicidade. Além disso, há também nos autos pedido de danos morais, o 

qual veio acompanhado de algum fundamento, conforme se depreende da 

inicial. Assim, OPINO por REJEITAR a preliminar de inépcia da inicial arguida 

pela ré. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Da análise dos autos 

verifico que se encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a 

produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 

do CPC. Aliado a isso, verifico que as partes, ao serem indagadas 

(Audiência de ID nº 25543747) sobre a realização de audiência de 

instrução e julgamento ou produção de novas provas, reportaram-se à 

contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a produção probatória se 

destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a 

produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a 

formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, 

Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de Ação de Indenização 

por Danos Morais, em que a autora alega, em síntese, que se encontra no 

terceiro trimestre de gestação e vem encontrando dificuldades, pois a ré 

se recusa a manter a mesma médica que acompanhou a autora desde a 

metade da gestação, uma vez que a mudança na rede credenciada da 

empresa requerida faz com que a autora tenha que buscar outros 

profissionais para acompanhar a sua gestação, afirmando que somente 

consegue agendar alguma consulta para o acompanhamento de sua 

gestação através de pedidos de solicitação via telefone, no qual a 

empresa Ré precisa aprovar a solicitação. Ainda, sustenta que vem 

enfrentando empecilhos diante da morosidade na aprovação de alguns 

exames. Enfatiza que deverá ser indenizada em face do defeito na 

prestação do serviço ou até mesmo rever os valores das mensalidades 

que estão sendo cobradas. Requer, a título de tutela antecipada, que a ré 

seja obrigada a dar continuidade no plano contratado, com os mesmos 

profissionais que acompanham a sua gestação. Além disso, por aduzir 

estar desamparada pelo plano de saúde, pugna indenização por danos 

morais no valor de R$ 20.000,00. Por fim, pleiteia que a Reclamada 

mantenha a Reclamante no plano de saúde contratado, inclusive com o 

aproveitamento de todas as carências já pagas. O pedido de antecipação 

de tutela foi indeferido (ID nº 24079511). Oportunizada a conciliação, as 

partes compareceram à audiência, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, consoante artigos 2º e 3º do CDC, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos legislação de consumo, 

inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão deferida à Decisão 

de ID nº 24079511 OPINO por RATIFICAR nesta oportunidade, em favor da 

Autora, com fulcro no art. 6º, VIII do CDC. Incumbe à Reclamada, na 

qualidade de fornecedora de serviços, provar a veracidade de seus 

argumentos alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque as assertivas se configuram em fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar 

de relação de consumo, a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Pois bem, no que tange à alegação 

da parte autora de impedimento de ser atendida pela mesma médica que a 

acompanhou desde o meio da gestação, percebe-se, pelos áudios 

juntados pela própria autora (IDs nº 25963288 e 25963290), que, de fato, 

esta não estava conseguindo efetuar o agendamento diretamente no 

consultório da médica escolhida em razão desta não fazer mais parte da 

rede credenciada da ré e que tal profissional somente aceitava realizar 

atendimentos para a demandada com o pagamento adiantado. Ainda, 

percebe-se que, não obstante a médica não fizesse mais parte da rede 

credenciada, a ré, ainda assim, acabava por efetuar os agendamentos 

exigidos pela autora, pagando uma médica que não fazia mais parte de 

seu quadro ao invés de obrigá-la a procurar um profissional credenciado. 

Por fim, em que pese o descontentamento da autora, por certo que a sua 

insistência em permanecer com a médica descredenciada é que fazia com 

que o agendamento de consultas tivesse que passar pelo crivo da ré, pois 

não é praxe dos planos de saúde efetuar o pagamento de médicos 

particulares da escolha de seus clientes quando existe na rede 

credenciada profissionais que atendam a mesma especialidade. Por mais 

que a autora não esteja contente com a mudança na rede credenciada da 

ré, o plano de saúde não está obrigado a fornecer para a autora médicos 

específicos, mas sim profissionais com as especialidades necessárias 

para o atendimento, o que foi feito pela reclamada. Assim, percebe-se 

que, embora os pedidos de agendamento tivessem que ser realizados por 

telefone e que demandassem dificuldades além daquelas existentes na 

rede de profissionais credenciados da ré, tal fato somente se dava em 

razão da irresignação da parte autora em procurar um médico 

credenciado pela ré e exigir que esta lhe pagasse as consultas de 

profissional que não fazia mais parte de seu cadastro. No que tange à 

alegada morosidade para aprovação de alguns exames, percebe-se que 

tal alegação veio desprovida de qualquer especificidade, não havendo 

indicação na inicial de um exame sequer que não tivesse sido aprovado ou 

que tivesse sido aprovado em destempo. Trata-se de alegação 

completamente genérica e que, portanto, não merece guarida. Ademais, o 

pedido da autora para que a Reclamada a mantenha no plano de saúde 

contratado, inclusive com o aproveitamento de todas as carências já 

pagas, mostra-se completamente desprovido de fundamentação, ou seja, 

a autora não imputa à ré qualquer ato que demonstre a necessidade de 

determinação judicial para manutenção do plano, já que este, em que pese 

as particularidades do caso, vinha sendo mantido, inclusive com o 

agendamento de consultas em médicos não credenciados. Da análise do 

processo e dos documentos que o instruem, portanto, entendo que não 

restou comprovado nos autos qualquer ato ilícito praticado pela parte ré, 

inexistindo comprovação do nexo causal entre o dano alegado pela 

demandante e a conduta da demandada. Assim sendo, entendo que a 

improcedência dos pleitos iniciais é medida que se impõe. DISPOSITIVO 

Ante ao exposto e fundamentado, e, após analisar as versões fáticas e 

jurídicas apresentadas por ambas as partes, OPINO por: 1. REJEITAR a 

preliminar de inépcia da inicial arguida pela ré. 2. No MÉRITO, OPINO por 

RATIFICAR a inversão do ônus da prova deferida em favor da autora à 

Decisão de ID nº 24079511. 3. Entretanto, nos termos do artigo 487, I do 

CPC, OPINO por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos feitos pela parte 
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autora. 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: 1021725-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON RAMOS DA SILVA (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):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021725-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JAILSON RAMOS DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. 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 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. 

A parte ré, à defesa, suscita a inépcia da inicial, haja vista o autor não ter 

juntado comprovante de endereço. O autor, na impugnação, não se 

manifestou sobre a preliminar levantada pela arte ré. Verifica-se que a 

parte autora protocolizou a petição inicial sem apresentar comprovante de 

endereço. Não obstante serem os Juizados Especiais Cíveis regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, fato é que as ações devem ser 

ajuizadas com os documentos indispensáveis à sua propositura, o que 

não se verifica no caso em apreço, pelo que se mostra inepta a petição 

inicial e, por consequência, deve a mesma ser indeferida, uma vez que 

não cabe, neste momento processual, a sua emenda. Ante ao exposto e 

fundamentado, OPINO por indeferir a petição inicial, por inépcia, e por 

JULGAR EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, I 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(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020412-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERSON TRIGO ARAUJO (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):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020412-85.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WEVERSON TRIGO ARAUJO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO GRATUIDADE A concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, 

uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial 

independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, 

conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a 

discussão para a fase de admissibilidade de eventual recurso inominado 

que possa futuramente ser interposto. DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA De início, evidencia-se que o valor dado à causa é discrepante 

daquele pretendido a este título, em evidente descumprimento do art. 292, 

VI, do Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada 

a possibilidade de correção pela parte nesta fase. No caso concreto, a 

parte autora pretende a declaração da inexistência do débito no valor de 

R$ 83,97 e indenização por dano moral em valor a ser arbitrado pelo juízo, 

sendo que utiliza como critério para valoração do dano um acórdão que 

fixou a indenização em 100 salários mínimos. Pelo artigo 292, VI do CPC, o 

valor da causa, na ação em que haja cumulação de pedidos, deve ser a 

somatória de todos eles. No entanto, a somatória de ambos os pedidos é 

diferente do valor da causa apontado na inicial, qual seja, R$ 83,97. Além 

disso, a parte autora está representada por advogado e, tendo deixado o 

valor do dano moral ao arbítrio do juízo, o valor da causa deve ser 

corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC c/c o artigo 292, II e V, para 

o teto dos juizados especiais, à ocasião da distribuição da demanda. 

Assim, diante do que determina o artigo 292, §3º do CPC, OPINO pela 

correção, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 39.920,00. 

INÉPCIA DA INICIAL A ré pleiteou que a inicial fosse indeferida, 

questionando a idoneidade do extrato apresentado pela Autora à inicial. O 

artigo 330, I do CPC/15, estabelece que a petição inicial será indeferida 

quando for inepta, ao passo que o §1º estabelece as hipóteses nas quais 

considera-se inepta a petição inicial. A eventual fragilidade das provas 

não está ali elencada, podendo subsidiar o julgamento do mérito da 

contenda, mas não sua extinção precoce. Ademais, a negativação do 

nome da parte autora é fato incontroverso nos autos, não tendo a ré 

apresentado, ainda, qualquer documento capaz de desconstituir o extrato 

juntado pela parte autora, razão pela qual OPINO por rejeitar a aludida 

preliminar. DA JUNTADA DE DOCUMENTO SIGILOSO Vê-se que a ré junta 

à defesa um relatório de chamadas que teriam sido originadas pelo autor e 

que, dada a natureza do documento, que teriam informações relativas aos 

valores cobrados da parte autora, pugna que o juízo decida se o 

documento será arquivado em pasta própria, passível de consulta apenas 

pelas partes e seus advogados, ou se o processo tramitará em segredo 

de justiça. Analisando referido documento, não entendo que seja o caso 

de arquivá-lo em pasta própria, tampouco de decretar a tramitação do feito 

em segredo de justiça. Primeiramente, porque as informações de valores 

cobrados da parte autora não constitui quebra de sigilo de suas 

informações. Além disso, no referido documento não consta, sequer, o 

nome e o número de documento da parte, não havendo qualquer outro 

indício nos autos que, de fato, relacione o documento à pessoa do autor. 

Assim sendo, OPINO por indeferir o pedido de tramitação do feito em 

segredo de justiça, não sendo o caso, também, de se arquivar o 

documento em pasta própria. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da 

análise dos autos verifico que se encontra apto para julgamento, posto 

que desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que a parte autora, 

ao ser indagada sobre a realização de audiência de instrução e julgamento 

ou produção de novas provas (Audiência De ID nº 29067988), requereu o 

julgamento antecipado da lide e a parte ré, reportou-se à contestação e 

impugnação. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao 

convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção 

de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de 

sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: 

Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação declaratória c.c. 

indenização por danos morais em face de TELEFONICA BRASIL S/A. Em 

apertada síntese, afirma a parte requerente que teve seu nome inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente, negando a existência 

de vínculo com a empresa requerida. Diante disso, ingressa com a 

presente demanda visando, além da declaração de inexistência do débito, 

indenização moral. A requerida, por seu turno, informou que adotou todas 

as medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato 

jurídico, que a reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos autos 

o áudio que comprova a contratação por parte do autor (ID nº 29347472). 

Pois bem. Em razão de se tratar de relação de consumo, está patente a 
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hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque suas assertivas se 

caracterizam em fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. A 

empresa reclamada juntou aos autos o áudio no qual a parte autora 

confirma a contratação do serviço oferecido pela ré. Em que pese a 

fragilidade do áudio como meio de prova, fato é que a parte autora não o 

impugnou, pelo que não há outra consequência lógica senão considerá-lo 

como verdadeiro. Em análise minuciosa da documentação e do áudio, é 

clarividente que a dívida procedeu da utilização dos serviços da parte 

reclamada. Desta forma, restando comprovada a existência de relação 

contratual negada pela parte autora com a inicial, caberia a ela comprovar 

o pagamento dos débitos pendentes, o que não foi feito, não havendo, 

assim, que se falar em negativação indevida e, consequentemente, não há 

que se falar em declaração de inexistência de débito e, tampouco, em 

dano moral indenizável. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ A parte autora aduz em 

sua inicial que nunca solicitou os serviços ou contratou os serviços da 

empresa ré, negando a existência de vínculo entre as partes, o qual 

restou comprovado, como já explanado em linhas anteriores. É evidente 

que a demandante litiga de má-fé. Os documentos juntados pela 

demandada são provas irrefutáveis desta situação. O Enunciado 136 do 

FONAJE quanto ao tema, assim se posiciona: ENUNCIADO 136 – O 

reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao 

pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos 

termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo 

Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). Tendo em vista que a parte reclamante 

faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente 

desrevestida de fundamento fático e jurídico, resta caracterizada a 

litigância de má-fé, devendo, por consequência imperiosa, ser-lhe aplicada 

a multa prevista no art. 81 do CPC, que ora arbitro em 5% (cinco por 

cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão 

ser comprovados nos autos. Ademais, OPINO pela condenação da parte 

Reclamante ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada pretende o reconhecimento da 

exigibilidade do débito inserido no SPC, diante da comprovação do 

consumo e em face de inadimplência da Reclamante. Merece guarida o 

pedido contraposto apresentado pela Reclamada, contudo, de maneira 

parcial, uma vez que o pedido contraposto feito pela parte ré deve se ater 

aos limites do pedido feito pela parte autora na inicial. Assim, OPINO por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto, 

reconhecendo-se como devida a importância de R$ 83,97. DISPOSITIVO 

Posto isso, OPINO por: 1. CORRIGIR o valor da causa para fixá-lo em R$ 

39,920,00. 2. REJEITAR a preliminar de inépcia da inicial arguida pela ré à 

defesa. 3. INDEFERIR o pedido de tramitação do feito em segredo de 

justiça, não sendo o caso, também, de se arquivar qualquer documento 

juntado pela ré em pasta própria. 4. JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. 5. JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contraposto para declarar exigível o débito inserido 

no SPC no valor de R$ 83,97, devendo incidir os juros moratórios simples 

de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do ajuizamento 

desta ação. 6. CONDENAR a parte reclamante ao pagamento da multa de 

5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento 

das custas do processo e honorários do advogado, que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juíza Togada, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, 

através de seus advogados. 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022451-55.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSILDO CARDOSO SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA Evidencia-se 

que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a este título, 

em evidente descumprimento do art. 292, VI, do Código de Processo Civil 

c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção 

pela parte, nesta fase. No caso concreto, a parte autora pretende a 

declaração da inexistência do débito no valor de R$ 151,10 e indenização 

por dano moral, no valor de R$ 10.000,00. Pelo artigo 292, VI do CPC, o 

valor da causa na ação em que haja cumulação de pedidos, deve ser a 

somatória de todos eles. No entanto, a somatória de ambos os pedidos é 

diferente do valor da causa apontado na inicial, qual seja, R$ 10.000,00. 

Assim, diante do que determina o artigo 292, §3º do CPC, OPINO pela 

correção, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 10.151,10 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o acesso 

ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do recolhimento 

de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 

da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a fase de 

admissibilidade de eventual recurso inominado que possa futuramente ser 

interposto. DA PRELIMINAR ARGUIDA - INÉPCIA DA INICIAL Tem-se que a 

Ré se manifestou acerca do comprovante de negativação juntado à inicial, 

o qual alega não ser emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Contudo, 

vê-se que Ré não apresentou qualquer contraprova que o 

desconstituísse, bem como que não há controvérsia acerca da 

negativação do nome da parte autora, razão pela qual OPINO por aceitá-lo 

para todos os fins processuais. Assim, OPINO por aceitar os documentos 

juntados pela autora para todos os fins processuais e, por conseguinte, 

REJEITAR a preliminar de inépcia da inicial arguida pela ré. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da análise dos autos verifico que se 

encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. 

Aliado a isso, verifico que as partes, ao serem indagadas (Audiência de ID 

nº 29423727) sobre a realização de audiência de instrução e julgamento 

ou produção de novas provas, reportaram-se à contestação e 

impugnação. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao 

convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção 

de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de 

sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: 

Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Alega a parte 

Autora ter sido surpreendida com negativação em seu nome oriunda da 

empresa Ré, nos valores de R$ 151,10, cuja origem aduz desconhecer. 

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, porém, optaram por 

prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO 

DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. DA 
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ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Pela logística da responsabilidade 

civil, para que haja a condenação, faz-se necessário a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. No 

caso em tela, tem-se que a Ré, na oportunidade defensiva, não logrou 

êxito em demonstrar a existência do vínculo entre as partes. Trouxe 

apenas documentos produzidos unilateralmente e telas sistêmicas, sobre 

as quais a jurisprudência já reconheceu que “são documentos produzidos 

unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de 

relação jurídica entre as partes.” ((N.U 1001836-06.2018.8.11.0025, 

TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, 

Julgado em 12/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019). Da análise dos 

fatos, vê-se que a defesa da Ré não está acompanhada de provas 

robustas que subsidiem o vínculo contratual e o débito negativado, não 

tendo a ré apresentado qualquer documento aonde constasse a 

assinatura da parte Autora em contratações, sequer a origem do valor 

negativado. Consequentemente, entendo que a Ré não observou o ônus 

que lhe é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria ter colacionado 

aos autos o contrato específico que subsidiou a negativação, 

principalmente quando a parte Autora negou a existência do débito 

negativado. Assim, a Ré não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou 

modificativo ao direito pleiteado pela parte Autora ou qualquer argumento 

forte o suficiente para subsidiar a existência da negativação, razão pela 

qual presume-se verdadeira a versão posta na inicial. Logo, na esfera da 

responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 

186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação indevida, 

razão pela qual OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO 

VALOR DE R$ 151,10, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o 

mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

OPINO por determinar que a ré exclua o nome da parte autora dos 

cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 

2.000,00. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, nos valores 

acima indicados, caso a ré não o faça. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS 

No que concerne aos danos morais, os fatos relatados são suficientes a 

ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem médio, acarretando à 

Ré a obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual 

OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa. Ora, há evidente 

violação da boa-fé contratual e indevida exposição da parte Autora a 

sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto 

à negativações infundadas, demonstrando a clara negligência da Ré, e 

sua falha na prestação do serviço. Assim aduz a jurisprudência: 

Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c dano moral – Ônus do 

fornecedor do serviço de comprovar a existência da relação jurídica – 

Dano moral in re ipsa, decorrente da inscrição indevida do nome do 

consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – 

Indenização arbitrada com ponderação, observadas as circunstâncias do 

caso concreto – Prazo para cumprimento da obrigação de cancelar as 

cobranças mais do que razável, pois seu termo "a quo" é a data do 

trânsito em julgado – Multa fixada com razoabilidade, inexistindo fundadas 

razões para sua redução ou exclusão – Recurso a que se nega 

prov imento.  (TSUNO, Marce lo .  Recurso inominado n . 

1019311-74.2017.8.26.0224. J. em 03 Out. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 06 Out. 2018.) No que tange à quantificação 

do dano moral, insta ressaltar que não há critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se apurar um 

montante equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato 

danoso, e represente à vítima uma compensação financeira que, de 

alguma forma, amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando 

em consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento, a gravidade e grau de culpa da Ré, bem como 

as circunstâncias que envolveram os fatos, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal. Ademais, há que se ressaltar que a parte autora 

possui débitos posteriores, conforme se denota pelo extrato de ID nº 

27551368. Assim sendo, a existência de inscrição posterior também deve 

sopesar no momento da fixação do dano moral. Neste sentido: Recurso 

Inominado nº.: 1001364-58.2017.8.11.0051- PJE- RP Origem:Juizado 

Especial Cível de Campo VerdeRecorrente(s):BANCO BRADESCO 

S.ARecorrido(s):BRUNO PEREIRA BORGESJuíza Relatora:Dra. Patrícia 

Ceni Data do Julgamento:18/06/2019 E M E N T ARECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NA QUANTIA DE R$ 227,94 (duzentos e vinte e 

sete reais e noventa e quatro centavos) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE 

SERVIÇOS DA RECLAMADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO NO VALOR DE R$ 4.000,00 (quatro mil reais) QUE NÃO 

MERECE REPAROS – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.De análise aos 

autos, tenho que não restou incontroversa a relação jurídica entre as 

partes, uma vez que a parte Reclamada não colacionou aos autos nenhum 

documento que comprove a relação jurídica entre as partes.Assim, não 

havendo qualquer comprovação da relação jurídica, bem como a 

legitimidade da negativação em nome do consumidor, há de ser 

reconhecida a inscrição por dívida indevida, tenho que os danos morais 

devem ser mantidos, já que são in re ipsa.É certo que o valor da 

indenização deve guardar consonância com o dano sofrido, a 

potencialidade lesiva, a capacidade econômica do agente e da vítima, bem 

como a inexistência de negativações posteriores.Neste cenário, entendo 

que a quantia arbitrada (R$ 4.000,00) se mostra compatível com os 

critérios acima indicados, não havendo que se falar em diminuição do 

quantum, notadamente quando em situações semelhantes esta Magistrada 

costuma aplicar valores deste mesmo patamar. Manutenção da sentença 

em todos os termos. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1001364-58.2017.8.11.0051, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 

24/06/2019). Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da Ré ao pagamento da 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como medida de caráter 

pedagógico. Quanto ao pedido de condenação da parte autora em 

litigância de má-fé, OPINO por indeferi-lo, eis que manifestamente 

improcedente. DISPOSITIVO: Isso posto, após analisar as versões fáticas 

e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por: 1. CORRIGIR, 

de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 10.151,10. 2. REJEITAR a 

preliminar de inépcia da inicial arguida pela ré à defesa. 3. RECONHECER a 

relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da 

prova em favor da parte Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 4. 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos 

do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da 

Ré, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 

151,10, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo 

subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 5. 

DETERMINAR que a ré exclua o nome da parte autora dos cadastros 

restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 2.000,00. 6. 

DETERMINAR à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para 

a retirada da negativação aqui discutida, nos valores acima indicados, 

mediante SERASA JUD, caso a ré não o faça. 7. No que concerne aos 

danos morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa e por 

condenar a Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO por 

arbitrar na proporção de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como medida de 

caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento 

danoso (22/05/2018) e a correção monetária, a partir desta data. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

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: 1020760-06.2019.8.11.0001
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JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/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: 1020760-06.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIANO NEVES DE MIRANDA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA De início, evidencia-se 

que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a este título, 

em evidente descumprimento do art. 292, VI, do Código de Processo Civil 

c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção 

pela parte nesta fase. No caso concreto, a parte autora pretende a 

declaração da inexistência do débito no valor de R$ 171,39 e indenização 

por dano moral em valor a ser arbitrado pelo juízo, sendo que utiliza como 

critério para valoração do dano um acórdão que fixou a indenização em 

100 salários mínimos. Pelo artigo 292, VI do CPC, o valor da causa, na 

ação em que haja cumulação de pedidos, deve ser a somatória de todos 

eles. No entanto, a somatória de ambos os pedidos é diferente do valor da 

causa apontado na inicial, qual seja, R$ 171,39. Além disso, a parte autora 

está representada por advogado e, tendo deixado o valor do dano moral 

ao arbítrio do juízo, o valor da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 

292, §3º, do CPC c/c o artigo 292, II e V, para o teto dos juizados 

especiais, à ocasião da distribuição da demanda. Assim, diante do que 

determina o artigo 292, §3º do CPC, OPINO pela correção, de ofício, do 

valor da causa, para fixá-lo em R$ 39.920,00. GRATUIDADE DA JUSTIÇA 

A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta 

fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de 

Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas ou 

despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. 

Portanto, remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de 

eventual recurso inominado que possa futuramente ser interposto. DA 

PRELIMINAR ARGUIDA - INÉPCIA DA INICIAL Tem-se que a Ré se 

manifestou acerca do comprovante de negativação juntado à inicial, o qual 

alega não ser emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Contudo, vê-se que 

Ré não apresentou qualquer contraprova que o desconstituísse, bem 

como que não há controvérsia acerca da negativação do nome da parte 

autora, razão pela qual OPINO por aceitá-lo para todos os fins 

processuais. Assim, OPINO por aceitar os documentos juntados pela 

autora para todos os fins processuais e, por conseguinte, REJEITAR a 

preliminar de inépcia da inicial arguida pela ré. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Da análise dos autos verifico que se encontra apto 

para julgamento, posto que desnecessária a produção de outras provas 

para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, 

verifico que a parte autora, ao ser indagada (Audiência de ID nº 

29101938) sobre a realização de audiência de instrução e julgamento ou 

produção de novas provas, requereu o julgamento antecipado da lide e a 

parte ré, reportou-se à contestação. Outrossim, “(...) a produção 

probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode 

o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da 

irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais. Alega a parte Autora ter sido surpreendida com negativação em 

seu nome oriunda da empresa Ré, nos valores de R$ 171,39, cuja origem 

aduz desconhecer. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, 

porém, optaram por prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta oportunidade, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Pela 

logística da responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se 

necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo 

de causalidade entre eles. No caso em tela, tem-se que a Ré, na 

oportunidade defensiva, não logrou êxito em demonstrar a existência do 

vínculo entre as partes. Trouxe apenas documentos produzidos 

unilateralmente e telas sistêmicas, sobre as quais a jurisprudência já 

reconheceu que “são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, 

inservíveis para prova da existência de relação jurídica entre as partes.” 

((N.U 1001836-06.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no 

DJE 15/07/2019). Da análise dos fatos, vê-se que a defesa da Ré não está 

acompanhada de provas robustas que subsidiem o vínculo contratual e o 

débito negativado, não tendo a ré apresentado qualquer documento aonde 

constasse a assinatura da parte Autora em contratações, sequer a origem 

do valor negativado. Consequentemente, entendo que a Ré não observou 

o ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria ter 

colacionado aos autos o contrato específico que subsidiou a negativação, 

principalmente quando a parte Autora negou a existência do débito 

negativado. Assim, a Ré não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou 

modificativo ao direito pleiteado pela parte Autora ou qualquer argumento 

forte o suficiente para subsidiar a existência da negativação, razão pela 

qual presume-se verdadeira a versão posta na inicial. Logo, na esfera da 

responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 

186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação indevida, 

razão pela qual OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO 

VALOR DE R$ 171,39, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o 

mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

OPINO por determinar que a ré exclua o nome da parte autora dos 

cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 

2.000,00. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, nos valores 

acima indicados, caso a ré não o faça. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS 

No que concerne aos danos morais, os fatos relatados são suficientes a 

ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem médio, acarretando à 

Ré a obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual 

OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa. Ora, há evidente 

violação da boa-fé contratual e indevida exposição da parte Autora a 

sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto 

à negativações infundadas, demonstrando a clara negligência da Ré, e 

sua falha na prestação do serviço. Assim aduz a jurisprudência: 

Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c dano moral – Ônus do 

fornecedor do serviço de comprovar a existência da relação jurídica – 

Dano moral in re ipsa, decorrente da inscrição indevida do nome do 

consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – 

Indenização arbitrada com ponderação, observadas as circunstâncias do 

caso concreto – Prazo para cumprimento da obrigação de cancelar as 

cobranças mais do que razável, pois seu termo "a quo" é a data do 

trânsito em julgado – Multa fixada com razoabilidade, inexistindo fundadas 

razões para sua redução ou exclusão – Recurso a que se nega 

prov imento.  (TSUNO, Marce lo .  Recurso inominado n . 

1019311-74.2017.8.26.0224. J. em 03 Out. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 06 Out. 2018.) No que tange à quantificação 

do dano moral, insta ressaltar que não há critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se apurar um 

montante equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato 

danoso, e represente à vítima uma compensação financeira que, de 

alguma forma, amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando 

em consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento, a gravidade e grau de culpa da Ré, bem como 

as circunstâncias que envolveram os fatos, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da Ré 

ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), como medida 

de caráter pedagógico. Quanto ao pedido contraposto e de condenação 

da parte autora em litigância de má-fé, OPINO por indeferi-los, eis que 

manifestamente improcedentes. DISPOSITIVO: Isso posto, após analisar as 

versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO 

por: 1. CORRIGIR, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 

39.920,00. 2. REJEITAR a preliminar de inépcia da inicial arguida pela ré à 
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defesa. 3. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR 

a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC. 4. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha 

na prestação do serviço da Ré, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO NO VALOR DE R$ 171,39, bem como a nulidade de qualquer 

cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 

(dois mil reais). 5. DETERMINAR que a ré exclua o nome da parte autora 

dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 

2.000,00. 6. DETERMINAR à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, nos valores 

acima indicados, mediante SERASA JUD, caso a ré não o faça. 7. No que 

concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re 

ipsa e por condenar a Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que 

OPINO por arbitrar na proporção de R$ 6.000,00 (seis mil reais), como 

medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde o evento danoso (17/03/2019) e a correção monetária, a partir 

desta data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

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
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Processo Número: 1022110-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAX JOSE FERREIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022110-29.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAX JOSE FERREIRA MAGALHAES REQUERIDO: BANCO 

CSF S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO GRATUIDADE A concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, 

uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial 

independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, 

conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a 

discussão para a fase de admissibilidade de eventual recurso inominado 

que possa futuramente ser interposto. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO 

MÉRITO Da análise dos autos verifico que se encontra apto para 

julgamento, posto que desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que 

as partes, ao serem indagadas sobre a realização de audiência de 

instrução e julgamento ou produção de novas provas (Audiência de ID nº 

29385768), , reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) 

a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo 

assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude 

da irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se 

de ação declaratória c.c. indenização por danos morais em face de 

BANCO CSF S/A. Em apertada síntese, afirma a parte autora que teve seu 

nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente, 

requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização moral. A 

requerida, por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, que o 

reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos autos documentos 

que comprovam a contratação. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, está patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. A 

empresa reclamada juntou aos autos como já demonstrado em linhas 

anteriores, Proposta de Adesão com assinatura da parte autora, além de 

seus documentos pessoais e inúmeras faturas que demonstram a 

utilização, pela autora, dos serviços prestados pela ré. Apresentou 

também fotografia retirada da parte autora quando da contratação aqui 

discutida. Comprovou, portanto, a existência da relação jurídica e do débito 

negativado. Em sua impugnação, a parte autora alega que a ré não juntou 

qualquer documento para comprovar o débito negativado, entretanto não 

impugnou nenhum documento juntado pela empresa demandada, somente 

informa que a existência de um termo de adesão não comprova o débito 

negativado e que as faturas juntadas são documentos unilaterais. Ainda 

em sede de impugnação, a parte autora alega que não contratou com a 

reclamada qualquer serviço. Contudo, como já dito em linhas anteriores, 

além da empresa ré ter comprovado a existência da relação jurídica, juntou 

as faturas inadimplidas pelo autor, que deram ensejo à negativação aqui 

discutido. O autor, por sua vez, não comprovou o pagamento das faturas 

juntadas pela parte ré. Em análise minuciosa da documentação é 

clarividente que a dívida procedeu da utilização dos serviços da parte 

reclamada. Outrossim, a parte autora nega, em impugnação, a existência 

de relação jurídica, a qual, entretanto, foi comprovada pela ré. Desta 

forma, restando comprovada a existência de relação contratual, bem como 

a sua inadimplência, não há que se falar em negativação indevida e 

consequentemente, não há que se falar em declaração de inexistência de 

débito e existência de dano moral indenizável. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ A 

parte autora afirma em sua petição inicial que desconhece o débito 

negativado e, em sua impugnação, menciona que não contratou nenhum 

serviço com a empresa ré, sendo que a relação jurídica e o débito 

restaram comprovados. É evidente que a demandante litiga de má-fé. Os 

documentos juntados pela demandada são provas irrefutáveis desta 

situação. O Enunciado 136 do FONAJE quanto ao tema, assim se 

posiciona: ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé 

poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). 

Tendo em vista que a parte reclamante faltou com seu dever processual e 

deduziu uma pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e 

jurídico, resta caracterizada a litigância de má-fé, devendo, por 

consequência imperiosa, ser-lhe aplicada a multa prevista no art. 81 do 

NCPC, que ora OPINO seja arbitrada em 5% (cinco por cento) sobre o 

valor da causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos 

autos. Ademais, OPINO pela condenação da parte Reclamante ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. DISPOSITIVO Posto isso, 

1. Opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, 

declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. 2. OPINO, também, pela CONDENAÇÃO da parte 

reclamante ao pagamento da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

da causa, bem como ao pagamento das custas do processo e honorários 

do advogado, que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus advogados. 

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
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DEVANILTO DIAS RONDON (REQUERENTE)
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ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE SECRETARIA DE ESTADO DE 

TRANSPORTE-ASSEET (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1022409-06.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: DEVANILTON DIAS RONDON Polo Passivo: ASSOCIAÇÃO DOS 

SERVIDORES DE SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - ASSEET 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

De início, observo que a Ré suscitou sua suposta ilegitimidade para figurar 

nesta demanda, em tese pela inexistência de relação entre as partes. 

Sabe-se que a legitimidade ad causam é bilateral “pois o autor está 

legitimado para propor ação em face daquele réu, e não de outro” (DIDIER 

JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil: Teoria geral do processo 

e processo de conhecimento. Vol. 01. 12 ed. Bahia: Juspodium, 2010. p. 

204.). E o Autor ingressou com a demanda em desfavor da empresa que, 

em tese, receberia valores para permitir o estacionamento de seu veículo 

no local. Entendo que, eventual ausência de responsabilidade por parte da 

Ré, poderia influenciar no mérito da demanda, e não em sua extinção 

precoce, razão pela qual OPINO por afastar a aludida preliminar. DA 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – 

INTERVENÇÃO DE TERCEIROS Ainda em sede de preliminar, a Ré suscita 

que os juizados não seriam competentes para o deslinde processual, ante 

a suposta necessidade de denunciação à lide da empresa Atual 

Tercerizações e Serviços Elétricos, com quem o Autor teria relação 

contratual. A denunciação à lide é uma forma de intervenção de terceiros, 

prevista nos artigos 125 e seguintes do CPC/15, que permite que uma das 

partes chamem uma terceira pessoa em juízo, para ser garante do seu 

direito, e, assim, resguardá-la, em caso de se tornar vencido na demanda. 

E, “ao promover a denunciação da lide, o denunciante agrega ao processo 

pedido novo, ambpliando o seu objeto litigioso” (DIDIER JUNIOR. Curso de 

direito processual civil: teoria geral do processo e processo de 

conhecimento. 12 ed. Volume 01. Bahia: Juspodium, 2010. P. 366). Neste 

caso, entendo que a denunciação não se faz imprescindível, 

considerando que a própria Ré, em defesa, reconhece a relação direta 

com o Autor, que, como tal, pode lhe direcionar a demanda. Acaso a Ré se 

sinta injustiçada, nada obsta que ingresse com ação de regresso contra 

quem entender pertinente. OPINO, portanto, por indeferir a denunciação à 

lide, e, consequentemente, por reconhecer a competência dos juizados 

especiais para o deslinde processual. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Apesar da Ré sustentar o contrário, no 

caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos do artigo 2º e 3º CDC, razão pela qual 

deve ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão, em 

favor do Autor, OPINO por deferir, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que o Réu teria maior facilidade de 

comprovar o suporte ao consumidor à ocasião dos fatos. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Superadas as preliminares, NO 

MÉRITO, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado preconizado no artigo 371 do CPC/15, como a própria audiência 

de instrução, uma vez que os danos morais e materiais seriam facilmente 

comprovados com provas documentais, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC/15. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de ação indenizatória 

por danos materiais e morais ajuizada pelo Autor em face ao 

estabelecimento Réu, sob a alegação de ter sido vítima de furto no 

estacionamento do Réu, em 09/10/2019, sofrendo prejuízos materiais com 

a furto de sua motocicleta, bem como danos morais pela exposição, ao 

passo que o Réu estaria se negando a assumir a responsabilidade. 

Oportunizada a conciliação (Mov. 29411346), as partes compareceram à 

solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa 

tempestiva (Mov. 29720591), a Ré reconhece a disponibilização do 

espaço ao estacionamento, e que cobra, por ele, valor simbólico, mas 

nega ter tido responsabilidade direta pelos fatos. Pleiteia, assim, pela 

improcedência dos pedidos iniciais, com o reconhecimento de litigância de 

má fé por parte do Autor. Pois bem. O furto foi registrado através do 

Boletim de Ocorrência nº 303784/19, na mesma data dos fatos, e nele 

consta que o Autor deixou a motocicleta no estacionamento às 06:40, e, 

quando voltou para retirá-la, ela já havia sido furtada. Para fins de 

responsabilização civil, faz-se necessário a presença de três requisitos: 

Ato ilícito, dano e nexo causal entre eles. Entendo que a prova dos autos 

tem verossimilhança o bastante para se afirmar que os fatos se deram 

como pelo autor narrado. Há o boletim de ocorrência ao qual OPINO por 

atribuir legitimidade, principalmente quando o mesmo guarda 

correspondência com as demais provas colacionadas aos autos. 

Ademais, há a confissão, pela própria Ré, à defesa, de que disponibiliza o 

espaço e cobra pela permanência do veículo no local, o que configura 

relação de consumo, e, ainda, gera lucro. Ora, a partir do momento que a 

Ré cobra do Autor, seja o valor integral ou simbólico, para que o mesmo 

estacione o veículo em suas dependências, assume o dever de guarda do 

veículo, e, consequentemente, deve responder por eventuais danos 

causados. Observo que as posições da moto, apresentadas pela Ré, à 

Mov. 29720594, mostra que a mesma esteve em uma série de locais, na 

data dos fatos, as não que o Autor a estava conduzindo. A 

responsabilidade por eventual vício/defeito da prestação do serviço, por 

conseguinte, é objetiva, nos termos do artigo 14, §1º CDC, não se 

perquirindo acerca do elemento subjetivo culpa. Assim, comprovado o 

dano (furto veículo), a conduta (falha no dever de guarda), e o nexo de 

causalidade entre ambos (não fosse a falha no dever de guarda, o furto 

não teria ocorrido), impõe-se o dever de indenizar. Os supermercados, 

hipermercados, lanchonetes, empresas em geral, ao proporcionarem aos 

seus clientes a comodidade de um local para o estacionamento de seus 

veículos, e cobrarem, ainda que suposto valor módico, para tanto, passam 

a responder por eventuais danos que os mesmos possam ali sofrer, pois 

assumem o dever de guarda e proteção, e, ainda, criam aos consumidores 

uma expectativa de segurança. No caso em tela, o Autor demonstrou que 

na data alegada, estacionou o seu veículo no local, e, quando retornou, 

não mais o encontrou. Assim, diligenciou-se logo em seguida à delegacia 

para efetuar o Boletim de Ocorrência para narrar o furto. Deve-se 

ressaltar que a responsabilidade da Ré, pelo dever de vigilância do veículo 

do Autor, quando estacionado em suas dependências, já foi, inclusive, 

sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, com a edição da Súmula 130, 

a qual se transcreve a seguir: A empresa responde, perante o cliente, 

pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu 

estacionamento. Assim, para haver a reparação de danos por furto, não é 

necessário que a parte autora produza prova cabal do fato constitutivo de 

seu direito, bastando apenas a demonstração da verossimilhança 

necessária para subsidiar a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), 

o que o fez ao lavrar o Boletim de Ocorrência. Destarte, tenho que o Autor 

se desincumbiu do disposto no art. 373, I, do CPC, pois acostou o registro 

de ocorrência policial, constando o furto. Noutra banda, cabia à Ré 

demonstrar perfeitas condições de guarda e vigilância, o que não fez, e, 

assim, não se desincumbiu do ônus que lhe competia nos termos do artigo 

373, II, do Código de Processo Civil. Dessa forma, entendo que está 

suficientemente demonstrado nos autos que o Autor realmente ingressou 

no estacionamento do estabelecimento da Ré, aonde estacionava 

rotineiramente o seu veículo, de onde teve sua moto furtada, ao passo que 

deveria a Ré ter fornecido a segurança no caso concreto, ou ainda, 

adotado providências para mitigar os danos sofridos pelo Autor, com o 

suporte adequado. Observo, inclusive, que o Autor comprovou, pelos 

seus holerites (Mov. 27741555) que, mês a mês, tem valores descontados 

para fins de garantia da segurança do seu veículo estacionado na sede 

da Ré. Assim, resta caracterizado o ato ilícito perpetrado pela Ré, nos 

termos do artigo 186 do C.C, por violar toda a dinâmica de segurança e 

transparência preconizados no Código de Defesa do Consumidor. Em 

casos semelhantes, tem se posicionado a jurisprudência pátria: RECURSO 

INOMINADO. FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO 

FORNECIDO POR ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANO MATERIAL 

DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. A 

empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de 

veículo ocorridos em seu estacionamento, nos termos da Súmula nº 
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130/STJ. Restando demonstrada a prova do prejuízo suportado pela vítima, 

decorrente não só da perda da motocicleta, mas também da utilização do 

serviço de moto-táxi, cabível é a indenização por dano material. O furto de 

veículo no estacionamento fornecido pelo estabelecimento comercial 

configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a 

título de dano moral. Deve ser mantido o quantum indenizatório que atende 

aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. (DORIGATTI, 

Nelson. Recurso inominado n. 470646920138110001/2016. J. em 11 Mar. 

2016. Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 13 Jul. 2018.) RECURSO 

INOMINADO – FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL COMPROVADO 

– DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. (BARROS NETO, Gonçalo Antunes de. 

Recurso inominado n. 0019470-07.2018.811.0001. J. em 01 Out. 2018. 

Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 27 Abr. 2020.) E, no caso em tela, 

resta configurado o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação 

de causa e efeito entre a conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO, 

Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 

2005. p. 71.), posto que não fosse a ausência de segurança fornecida ao 

Autor pela Ré, os danos não teriam se concretizado. DOS DANOS 

MATERIAIS No que tange aos danos materiais, ou seja, aqueles 

“consistentes em prejuízos de ordem econômica suportadas pelo 

ofendido” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 12 ed. 

São Paulo: Saraiva, 2010. p. 747.), tem-se os mesmos se apresentam 

sobre o aspecto do veículo que foi perdido pelo Autor. Observo que o 

Autor pleiteou pela restituição integral do valor do objeto, haja vista que o 

mesmo não foi localizado. É importante salientar que, à defesa (Mov. 

29720591), a Ré nada contestou quanto aos danos materiais propriamente 

ditos. Tenho, portanto, que resta caracterizado o dever da Ré de ressarcir 

os danos sofridos pelo consumidor. E, como visto à Mov. 27741556, a 

moto furtada valia R$ 14.337,00 (catorze mil e trezentos e trinta e sete 

reais). Ressalto que, consoante documento de Mov. 27741542, a moto, 

Honda/XRE 300 estava em nome do Autor, era do ano/modelo 2016/2016, 

e guarda identidade com a tabela FIPE ali apresentada. OPINO, portanto, 

por reconhecer os danos materiais sofridos pelo Autor, para condenar a 

Ré à indenização no montante de R$ 14.337,00 (catorze mil e trezentos e 

trinta e sete reais). DOS DANOS MORAIS Em relação aos danos morais, 

entendo ser pertinente. É sabido que o dano extra patrimonial diz respeito 

à violação dos direitos ligados à dignidade humana, e a doutrina 

especializada e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça 

vêm entendendo ser dispensável a prova de sua ocorrência, por se 

encontrar ínsito na própria ilicitude, de modo que, provada a conduta 

antijurídica, demonstrado está o dano moral, à guisa de uma presunção 

natural, que decorre das regras de experiência comum. Assim se justifica 

a qualidade in re ipsa que a doutrina lhe atribui, principalmente quando se 

depara com a angústia vivida pelo Autor ante a inércia do Réu seja em não 

lhe propiciar a segurança, seja por não reparar os danos causados, de 

forma amigável. Em caso semelhante, a jurisprudência já se manifestou: 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE 

VEÍCULO OCORRIDO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. 

RESPONSABILIDADE DA RECORRIDA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR PELOS 

DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS. LOCAÇÃO DE OUTRO 

AUTOMÓVEL. VALOR QUE DEVE SER ARCADO PELA RECORRIDA. 

COMPROVAÇÃO DO PACTO LOCATÍCIO PELO PERÍODO DE TRINTA DIAS. 

DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA 

NESTE PONTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO 

MONTANTE INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00. REFORMA PARCIAL DA 

SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (CRUZ, 

Érica Marcelina. Recurso inominado n. 1004954-24.2017.8.26.0278. J. em 

27 Abr. 2018. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Jul. 2018.) 

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias específicas 

deste caso, reputo apropriada e condizente a fixação da verba 

indenizatória por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, atendendo ao caráter compensatório e ao 

mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos 

moldes estabelecidos na Constituição da República, suficiente para 

representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente 

causador do dano. Isso posto, após a análise das versões fáticas 

trazidas por ambas as partes: 1. OPINO por afastar as preliminares 

suscitadas pela Ré, no que diz respeito à ilegitimidade passiva e 

incompetência do juizado especial, pela suposta necessidade de 

denunciação à lide. 2. No MÉRITO, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL 

dos pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para 

reconhecer a relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do 

CDC, e deferir a inversão do ônus da prova, em favor do Autor, consoante 

garantido pelo artigo 6º, VIII. 3. OPINO por condenar o Réu ao pagamento 

de OPINO, portanto, por reconhecer os danos materiais sofridos pelo 

Autor, para condenar a Ré à indenização no montante de R$ 14.337,00 

(catorze mil e trezentos e trinta e sete reais). O aludido valor deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice INPC desde o evento danoso 

(09/10/2019 – Mov. 27741289), mais juros de um por cento ao mês desde 

a data citação (Mov. 28/01/2020 – Mov. 28972731). 4. OPINO, ainda, por 

CONDENAR a Ré ao pagamento de indenização, à título de danos morais, 

no valor que OPINO por arbitrar em R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, aplicados a partir da citação 

(28/01/2020 – Mov. 28972731), e correção monetária, medida pelo 

INPC/IBGE, a contar desta da homologação do presente pela Douta 

Magistrada. 5. Por fim, OPINO por indeferir o pedido formulado pela Ré, à 

defesa, no que diz respeito à condenação do Autor em litigância de má fé, 

posto que ausentes os requisitos dos artigos 79 e 80 do CPC/15. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54e 55 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada 

para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Decorrido o prazo e não comprovado o cumprimento voluntário da 

sentença, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de débito 

atualizada, já acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 

523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não sendo 

requerido o cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na 

forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a 

pedido da parte interessada. Publicada no Sistema PJE. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença a 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Paula Pinheiro de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1021975-17.2019.8.11.0001 Autora: 

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA Ré: ÁGUAS CUIABÁ S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 

assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de 

jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar 

com custas e despesas, deverá ser formulado em segunda instância, 

caso haja prolação de recurso. DA PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO 

Observo que a Autora conta, hoje, com 66 anos de idade, sendo idosa, na 

forma da lei 10.741/03, razão pela qual OPINO por reconhecer o seu direito 

à prioridade de tramitação processual, consoante garantido pelo artigo 71 

da aludida lei, bem como assegurado pelo artigo 1.048 do CPC/15. DO 

VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à causa é 

discrepante daquele pretendido à esse título, em evidente descumprimento 

do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 
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39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, nesta 

fase. No caso concreto, havendo representação técnica por Advogado, e, 

uma vez indicado o valor do dano moral perseguido, o valor da causa 

deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 

292, II e V, para a soma do valor almejado em danos morais (R$ 

10.000,00), e o valor cuja inexistência a Autora pretende declarar (R$ 

28,03). OPINO, portanto, em fixar o valor da causa em R$ 10.028,03 (dez 

mil e vinte e oito reais e três centavos). DA PRELIMINAR DE CONEXÃO Em 

sede de preliminar, a Ré suscita a conexão deste feito com o processo nº 

1052457-22.2019.8.11.0041, também distribuídos pela Autora, em seu 

desfavor. Para que se configure a conexão faz-se necessário que entre 

os processos sejam comuns o pedido ou causa de pedir, consoante se 

exige o artigo 55 do CPC/15. No entanto, neste caso específico, entendo 

que não há conexão quando tratam-se de negativações distintas. OPINO, 

assim, por afastar a preliminar de conexão. DO MÉRITO DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO Superada a preliminar, NO MÉRITO, da análise da questão 

discutida nos autos, verifico que não há necessidade de produção de 

provas em audiência de instrução para a formação do convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC/15, uma vez que a legitimidade da 

negativação aqui discutida deveria ser comprovada mediante a simples 

juntada da respectiva fatura representativa do débito negativação, 

comprovando o débito questionado ainda persiste, razão pela qual passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. 

Ademais, não vislumbro qualquer fundamento para o pedido da Ré pelo 

depoimento pessoal da “genitora” da Autora, haja vista que a Autora é 

maior de idade, idosa, e que responde pelos seus próprios atos. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, 

é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, razão pela 

qual devem ser aplicados ao caso os ditames contidos no Código de 

Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja 

inversão OPINO por se deferir nesta oportunidade, em favor da Autora, 

nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando que a Ré teria 

maior facilidade de comprovar a legitimidade da negativação. DA ANÁLISE 

DA PERTINÊNCIA DOS DÉBITOS Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

Autora em desfavor da Ré. Em síntese, a Autora questiona a legitimidade 

do débito, no valor de R$ 28,03 (vinte e oito reais e três centavos), que 

teria subsidiado a inscrição de seu nome no rol de proteção ao crédito, à 

pedido da Ré. Importa consignar que, em momento algum, a Autora nega a 

existência da relação jurídica propriamente dita, mas, tão somente, do 

débito que subsidiou a negativação questionada. Tanto que reconhece 

residir no local aonde está instalada a unidade consumidora, e junta 

certidões negativas de débitos dos anos 2015 a 2018. Oportunizada a 

conciliação (Mov. 29368138), as partes compareceram à solenidade, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. À ocasião, a Ré ofertou proposta 

de acordo na proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para que a 

Autora encerrasse todas as ações que tramitassem em seu desfavor, o 

que não foi aceito. Em defesa tempestiva (Mov. 29529440), a Ré sustenta 

a existência do vínculo contratual, e do débito, mas nada versa sobre as 

certidões negativas de débitos que ela mesmo expediu. Impugnação 

apresentada à Mov. 29812417. Pois bem. Da análise dos autos, tem-se 

que a Ré apresentou uma série de documentos em sua defesa, mas 

nenhum que justificasse a negativação, no valor de R$ 28,03 (vinte e oito 

reais e três centavos). Ora, o extrato de negativação de Mov. 27681946, 

emitido em 18/12/2019, demonstra que a negativação aqui discutida se 

refletia à fatura vencida em 08/11/2017. No entanto, a Autora comprovou 

que a própria Ré, lhe deu quitação de todos os débitos vencidos no ano 

2017 (Mov. 27681949). Aliás, as certidões negativas de débitos 

referem-se aos anos de 2015 à 2018. Não há, dessa feita, clareza quanto 

à negativação ora questionada, sequer comprovante inequívoco, por parte 

da Ré, de que a Autora seria titular de outra unidade consumidora. 

Entendo que a Ré não logrou êxito em comprovar a legitimidade da 

negativação. Tem-se que a responsabilidade neste caso é objetiva e 

independe, para a respectiva responsabilização civil, da culpa da Ré, a 

qual deve assumir os riscos da atividade econômica que explora, não 

transferindo-os à consumidora vulnerável, razão pela qual OPINO pela 

declaração de inexistência do débito ora discutido, no valor de R$ 28,03 

(vinte e oito reais e três centavos). Consequentemente, OPINO por 

condenar a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos 

subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração 

inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente. 

OPINO por determinar que a Ré exclua o nome da Autora dos cadastros 

restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, qual seja, no valor 

de R$ 28,03 (vinte e oito reais e três centavos), relativo à matrícula nº 

47106-1, disponibilizado em 08/11/2017, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, acima 

discriminada, caso a Ré não o faça. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL O ponto controvertido da contenda encontra fundamento justamente 

em suposto débito, cuja origem a Autora desconhece, e a Ré, por sua vez, 

afirma existir. E, dessa relação controvertida, teriam surgidos os danos 

pleiteados pela Autora, de ordem moral. Em relação ao débito específico, 

vislumbro que o mesmo não foi comprovado pela Ré, e já foi declarado 

inexistente, consoante outrora explanado. No que diz respeito à 

responsabilidade civil, para que a Ré seja responsabilizada, faz-se 

necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, nexo causal 

e dano. Analisando os autos, verifico que a Ré não acostou aos autos 

nenhuma prova hábil a demonstrar que a autora teria, efetivamente, o 

débito que subsidiou a negativação questionada, tanto que houve a 

declaração de sua inexistência, e, ainda, o termo de quitação elaborado 

pela própria Ré. (Mov. 27691849) Assim, não se reconhece eventual 

exercício regular de direito pela Ré, que excluiria o ato ilícito (Art. 188 

C.C.), sequer atitudes transparentes na relação com a consumidora, 

demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço, e 

violação à política nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 

4º do CDC. Logo, tem-se que da defesa da Ré, extraem-se alegações que 

não desconstituem, extinguem ou modificam as alegações da autora, 

sequer legitimam a cobrança e a negativação. Consequentemente, 

verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar com a consumidora, 

seja por cobrar débito sem demonstrar a origem, não lhe propiciando a 

segurança que deveria ser precípua à relação de consumo (o que seria 

um risco da atividade econômica que não poderia ser transferido à 

consumidora), seja por negativar indevidamente o nome da Autora. E é 

exatamente nessas condutas que se concretiza a falha na prestação do 

serviço pela Ré, que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do 

CDC. E, nesse sentido, caberia à Ré provar, nos termos do artigo 14, §3º 

do CDC, que não houve o dano relacionado ao serviço prestado, ou, 

ainda, culpa exclusiva da consumidora ou terceiro, o que não se vê no 

caso em comento, no qual o conjunto probatório que se firmou, faz com 

que se revista de verossimilhança a alegação da Autora, rendendo ensejo 

ao acolhimento da pretensão inicial, pois presente o nexo causal, ou seja, 

“o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 

6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Em casos semelhantes, já 

decidiu a jurisprudência pátria: Direito do Consumidor. Elektro. Negativação 

indevida. Inscrição do nome da parte autora em órgãos de proteção ao 

crédito. Dano moral configurado. Caberia à ré comprovar a legitimidade do 

débito, ônus do qual se desincumbiu. Recorrente que não juntou aos autos 

documentos que comprovassem a origem do débito. Correta a declaração 

de inexigibilidade do débito. Responsabilidade objetiva, nos termos do 

artigo 14 do CDC. Inexistência de documentos hábeis a comprovar que a 

dívida existisse. Ato ilícito caracterizado. A inclusão ou manutenção 

equivocada do nome da pessoa configura o dano moral “in re ipsa”. 

Indenização arbitrada corretamente, conforme aplicação aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Atendimento a teoria do desestímulo. 

Recurso a que se nega provimento, mantendo, a r. Sentença recorrida por 

seus próprios e jurídicos fundamentos”. (CURITIBA, José Pedro Geraldo 

Nóbrega. Recurso inominado n. 1006335-73.2018.8.26.0297. J. em 28 Fev. 

2019. Disp. Em www.tjsp.jus.br. Acesso em 04 Abr. 2019.) Ação de 

reparação por danos morais e declaração de inexigibilidade de débito. 

Alegação de negativação indevida. Falta de comprovação da existência do 

débito. Ação julgada procedente. Recurso da requerida improvido. 

( B E R A L D O ,  D a r c i  L o p e s .  R e c u r s o  i n o m i n a d o  n . 

1022831-44.2017.8.26.0482. J. em 01 Nov. 2018. Disp. Em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Ago. 2019.) DIVIDA PAGA ANTES DE 

SUA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO E BEM DOSADO. 

(STRANG, Renê José Abrahão. Recurso inominado n. 

1001087-22.2019.8.26.0288. J. em 14 Fev. 2020. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Mar. 2020.) Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela Ré, ao 

negativar indevidamente o nome da Autora, sem acautelar-se da 
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segurança necessária, e, ainda, não apresentando nenhuma conduta hábil 

a mitigar os danos causados. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS No que 

tange aos danos morais, tem-se que o apontamento dos dados da Autora 

nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que a Ré não conseguiu 

demonstrar, constitui falha na prestação do serviço, e causam danos de 

ordem moral à Autora, posto que expõe o seu nome de maneira indevida, e 

acaba por tolher o seu direito ao crédito. Em casos semelhantes, já se 

posicionou a jurisprudência pátria: Declaratória de inexistência de débito 

c.c indenização por danos morais – pretensão do consumidor ao 

recebimento de indenização por danos morais, em virtude de inscrição 

indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito - ausência de 

comprovação da existência do débito gerador do apontamento – sentença 

que, acertadamente, declara inexigíveis os débitos apontados e condena o 

recorrente ao pagamento de indenização por danos morais – dano 

extrapatrimonial in re ipsa, caracterizado pelo abalo de crédito e enorme 

constrangimento e humilhação causados ao cidadão que procura manter 

imaculada sua imagem de bom pagador – redução, entretanto, do quantum 

indenizatório para R$ 10.000,00, quantia mais adequada aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade – recurso parcialmente provido para 

esta finalidade. (TABORDA, Fábio Francisco. Recurso inominado n. 

1008848-58.2019.8.26.0562. J. em 06 Dez. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 10 Dez. 2019.) Nesses moldes, tem-se que o 

dano moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário está fartamente 

demonstrado com a negativação indevida que se pairou sob o nome da 

Autora, sem que, contudo, a Ré obtivesse êxito em demonstrar a sua 

pertinência, razão pela qual OPINO por deferir o pleito pelos danos morais. 

E, neste caso, não há que se falar em incidência da Súmula 385 do STJ, 

posto que as demais negativações estão sendo discutidas em juízo. DA 

QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS No que tange ao quantum 

indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a 

fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal, a 

fim de dissuadi-la de novo atentado, valor este que OPINO por arbitrar na 

proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais). DO PEDIDO PELA 

CONDENAÇÃO DA AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ E ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, BEM COMO NO QUE DIZ 

RESPEITO À ATUAÇÃO DE SEU PATRONO Por fim, não tendo a Ré logrado 

êxito em comprovar a legitimidade da negativação questionada, após ter 

declarado a quitação de débitos, à Autora, OPINO por indeferir o pedido 

formulado à defesa quanto à condenação da Autora em litigância de má fé 

e ato atentatório à dignidade da justiça. No mesmo sentido, não vislumbro 

qualquer conduta do patrono da Autora, que pudesse contrariar a ética e 

a boa fé processual, considerando que o advogado age em consonância 

com as informações que lhes são prestadas. A quantidade de demanda 

distribuída, por si só, não é suficiente para questionar a sua conduta como 

profissional. Assim, ante todo o exposto e fundamentado, após a análise 

da versão fática trazida por ambas as partes: 1.OPINO por reconhecer o 

direito da Autora à prioridade de tramitação, consoante garantido pelo 

artigo 71 da lei 10.741/03 e assegurado pelo artigo 1.048 do CPC/15. 

OPINO por determinar que o r. Gestor providencie à identificação 

processual quanto à prioridade no sistema PJE. 2. OPINO por retificar o 

valor da causa para R$ 10.028,03 (dez mil e vinte e oito reais e três 

centavos), com determinação à r. Secretaria que adote as providências 

necessárias à retificação junto ao sistema PJE. 3. OPINO por afastar a 

preliminar de conexão, suscitada pela Ré, à defesa. 4. OPINO por indeferir 

o pedido formulado pela Ré quanto à designação de audiência de 

instrução, para colheita de suposto depoimento pessoal da genitora da 

Autora. 5. OPINO pela declaração de inexistência do débito ora discutido, 

no valor de R$ 28,03 (vinte e oito reais e três centavos). 6. OPINO por 

condenar a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos 

subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração 

inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente. 7. 

OPINO por determinar que a Ré exclua o nome da Autora dos cadastros 

restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, qual seja, no valor 

de R$ 28,03 (vinte e oito reais e três centavos), relativo à matrícula nº 

471061-1, disponibilizado em 08/11/2017, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

8. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, acima 

discriminada, caso a Ré não o faça. 9. OPINO por reconhecer os danos de 

ordem moral sofridos pela Autora, e por condenar a Ré ao pagamento de 

indenização, na proporção que OPINO por arbitrar em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso (08/11/2017 – Mov. 27681946), e a 

correção monetária a partir da homologação do presente projeto pelo 

Douto Magistrado. 10. Como a Ré não logrou êxito em demonstrar a 

pertinência do débito propriamente dito, objeto da negativação aqui 

discutida, OPINO por indeferir o pedido pela condenação da Autora em 

litigância de má fé e ato atentatório à dignidade da justiça. Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada para 

em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Decorrido o prazo e não comprovado o cumprimento voluntário da 

sentença, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de débito 

atualizada, já acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 

523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não sendo 

requerido o cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na 

forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a 

pedido da parte interessada. Publicada no Sistema PJE. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença a 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Paula Pinheiro de Souza Juíza leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC 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
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Advogado(s) Polo Ativo:
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LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006083-68.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DIONINA CRUZ DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração em que a 

parte embargante alega que a sentença (ID. 28159051) padece de 

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. 28159051), 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 
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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. 28159051) 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007380-13.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA REQUERIDO: AMBEV 

S.A. Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração em que a parte 

embargante alega que a sentença (ID. 28307054) padece de contradição e 

obscuridade 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. 28307054), 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. 28307054) 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: 1005498-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE NOVAIS SANTOS - ME (REQUERENTE)

DEUSDETE NOVAIS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005498-16.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DEUSDETE NOVAIS SANTOS - ME, DEUSDETE NOVAIS 

SANTOS REQUERIDO: HDI SEGUROS S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

embargos de declaração em que a parte embargante alega que a 

sentença (ID. 26381582) padece de contradição quanto à audiência 

designada no CEJUSC. 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. 26381582). 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 
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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. 26381582) 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: 1003323-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO CEZAR ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PAROLIN OAB - MT8023-O (ADVOGADO(A))

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003323-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SILVIO CEZAR ALVES REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO VOTORANTIM S.A. 

Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração em que a parte 

embargante alega que a sentença (ID. 26398564) 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. 26398564), 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. 26398564) 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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1054674-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIL LACERDA CINTRA ALVES OAB - 427.878.071-00 

(REPRESENTANTE)

FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON OAB - MT20740-O 

(ADVOGADO(A))

THALISSON GAYVA MORAES OAB - MT18846-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1054674-38.2019.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: ELENIL LACERDA CINTRA ALVES REQUERIDO: 

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA Visto. O feito não 

contém pedido de urgência, vindo à conclusão em razão do declínio de 
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competência da Justiça Federal. 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. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013723-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA CONCEICAO DOS ANJOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013723-25.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 

EXECUTADO: ERICA CONCEICAO DOS ANJOS Visto. Considerando que a 

intimação por AR restou ineficaz, proceda-se a citação e demais atos 

executórios por Oficial de Justiça. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito- 

II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002076-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002076-96.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CAROLINA MONTEIRO CAMARGO REQUERIDO: NETFLIX 

ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. Visto. Justificada a ausência à audiência 

de conciliação. Redesigne a Secretaria nova data, com intimação das 

partes. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho 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))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008278-26.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SUZANA OJEDA DA COSTA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Visto. Intime-se a parte Exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar acerca dos depósitos efetuados no mov. 

31333637, sob pena de concordância e extinção do feito. Após, 

conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016962-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DINAGLEY RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016962-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAQUELINE 

DINAGLEY RIBEIRO 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: 3ª JEC Data: 08/06/2020 

Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 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: 1016970-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA GHISSO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA OAB - MT25038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016970-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDREIA 

GHISSO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANA FELIX 

DE ARRUDA SOUZA POLO PASSIVO: BANCO CSF 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: 08/06/2020 

Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 25 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: 1016973-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA JOSEFA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA OAB - MT25038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016973-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSALIA 

JOSEFA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANA FELIX DE 

ARRUDA SOUZA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 25 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: 1016974-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADNIEL PHELLIPE ALVES DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA OAB - MT25038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1016974-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADNIEL PHELLIPE 

ALVES DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANA FELIX 

DE ARRUDA SOUZA POLO PASSIVO: REDEFLEX COMERCIO E SERVICO 

DE TELEFONIA 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: 09/06/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 25 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: 1016985-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANE CARVALHO LEANDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016985-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SUZANE 

CARVALHO LEANDRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ARTHUR GOMES CORSINO POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 09/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 25 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: 1007937-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA LUIZA FIGUEIREDO SILVA (REQUERENTE)

FERNANDO BUTTERS COLOMBIANO (REQUERENTE)

MARCIA BEATRIZ LEITE DA SILVA COLOMBIANO (REQUERENTE)

ANA CAROLINA COLOMBIANO (REQUERENTE)

F. G. B. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA BEATRIZ LEITE DA SILVA COLOMBIANO OAB - 482.451.511-49 

(REPRESENTANTE)

MARINA BEATRIZ FIGUEIREDO SALLES DE FIGUEIREDO OAB - 

MT8009/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 09:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1008171-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEUEVIR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOIDE BARBOSA DOS SANTOS OAB - MT22666/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))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 09:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1009516-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL MARTINS COSTA (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)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 09:30 , 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010782-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA FERNANDES DE JESUS (REQUERENTE)

HELIDA CRISTINA FERNANDES DE JESUS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIDA CRISTINA FERNANDES DE JESUS NEVES OAB - MT14498-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))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 09:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009291-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIR AUXILIADORA GUIMARAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES OAB - MT22059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 09:50 , 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: 1008375-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMBROSIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA MAZIERO OAB - MT15739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 
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(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 10:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1007246-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANE LACERDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 10:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004100-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO DE OLIVEIRA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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: 

09/06/2020 Hora: 10:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. 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: 1004129-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA SERENATO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 10:30 , 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004183-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE SOARES DA CONCEICAO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 10:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004854-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA VALERIA LOPES JACOB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH LOPES JACOB OAB - MT23865/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO GOMES MOREIRA OAB - MT26524-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 10:50 , 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: 1005140-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOAQUIM DE FREITAS GUERRA (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))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 11:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1005226-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 
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Hora: 11:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005222-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELVIS AVELINO DE ANICEZIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA DENUZZO OAB - MT253384-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 11:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1005260-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 11:30 , 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005340-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL GARCIA AGREDA FERNANDES DE SOUZA (AUTOR)

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)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 11:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005342-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 11:50 , 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: 1005346-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA GABRIELA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 12:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1005278-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DA SILVA BARBOSA (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))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 12:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005368-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELA BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT23778-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 12:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 
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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: 1005293-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DUGLEISON ALVES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 14:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1005458-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAGER CASTILHO AMUI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 14:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1005654-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 14:30 , 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005732-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA JANZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 14:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005683-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA REGINA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 14:50 , 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: 1005772-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VARELA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 15:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1005809-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELE CRISTIANE GARCIA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 15:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004989-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEISEANE CRISTINA ROSARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 15:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1005837-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA LORRAYNE LEMES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 15:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1005858-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR BRAZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 15:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005877-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 

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: 1005936-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOREN NOGUEIRA MUZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 16:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1006211-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR BARBOSA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 16:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1006255-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA MARCIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 16:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1006267-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELINETT CRISTINA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO OAB - MT14017-O 

(ADVOGADO(A))

RENATA FERRARI BORGES LEAL OAB - MT15628-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 16:30 , 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. 
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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: 1006704-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS HENRIQUE BARBOSA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DIAS MURBACH OAB - PR99511 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 16:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006755-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO DE BARROS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 

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: 1018962-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE RENATA DO PRADO VANNI (REQUERENTE)

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:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 17:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1006876-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA RICARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 17:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006897-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE SOUZA RIBEIRO ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RIBEIRO ARAUJO OAB - MT20193/O (ADVOGADO(A))

AVIMAR MACIEL MACHADO FILHO OAB - MT20168-O (ADVOGADO(A))

LUCAS ALMEIDA OAB - MT20147/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 17:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1006949-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CONSTANTINO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 17:30 , 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007056-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANA CHRISTINA POLVERINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 17:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 
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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: 1007105-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIUZA GONCALVES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR OAB - MT13674-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 17:50 , 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: 1007131-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIENE DAL PRA SFREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007117-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXIA CARDOSO DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 08:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007144-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IDILAINE CARVALHO NEVES (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:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 08:50 , 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: 1007174-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TERCIO FELIX CONDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 09:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1007201-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DOMINGOS MARQUES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI OAB - MT0014834A 

(ADVOGADO(A))

YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU OAB - MT26517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 09:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1007329-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE GONCALVES DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE JESUS FRANCA OAB - MT25036/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 09:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007432-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVENY LORRAYNE SOUZA DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 09:30 , 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007358-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER TORQUATO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 09:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007423-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SERGIO DE PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 09:50 , 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: 1007525-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE AGOSTINHO DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 10:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1007528-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BISPO CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 10:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007545-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NOAN HENRIQUE DE MELLO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 10:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1007631-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 10:30 , 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007732-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAVEN MARIANA DA SILVA VENCESLAU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN OAB - MT24791/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 10:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008435-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-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))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 10:50 , 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: 1008475-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA ALEXANDRE DA CUNHA (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))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 11:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1008476-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON APOLINARIO DA SILVA JUNIOR (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))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 11:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008513-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DIAS ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 11:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1008703-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA PEREIRA (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)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 11:30 , 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008477-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON APOLINARIO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 11:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008511-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO LUIS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/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))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 11:50 , 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: 1017047-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATHAN RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BLUE GROUP PARTICIPACOES E COMERCIO ELETRONICO LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1017047-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JHONATHAN 

RODRIGUES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IVOILSON 

FERREIRA MAIA POLO PASSIVO: BLUE GROUP PARTICIPACOES E 

COMERCIO ELETRONICO 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: 10/06/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 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: 1007763-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE FAUSTINA MOREIRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE ZONARI LETCHACOSKI OAB - PR18445-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 12:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007840-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS NERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 12:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1007920-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARITELMA SIQUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 14:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1007926-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE COSTA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 14:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007980-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN CARLOS GOMES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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: 

10/06/2020 Hora: 14:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. 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: 1008125-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LEOPOLDO DA CRUZ NASCIMENTO (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))
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 14:30 , 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009092-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL MONTREAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA RIBEIRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMO A EXEQUENTE PARA, NO PRAZO DE CINCO DIAS, SE 

MANIFESTAR SOBRE A PROPOSTA DE PAGAMENTO JUNTADO NO 

ID:31483112.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006782-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA APOLONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-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))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 14:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008180-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 14:50 , 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: 1003594-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBIA SALAH AYOUB OAB - MT9239-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 15:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1022109-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OCIL RAMOS SOARES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-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))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 15:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008372-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE MARIA DE MEIRA JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA OAB - MT20788-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 15:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1008404-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS TADEU DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 15:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 
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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: 1009084-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT18882-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 15:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009094-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RHUANNA RAYNNEE ANGEL LEAO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

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: 1008935-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 16:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1008142-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 16:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1008138-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAIKY GEOVANY NEVES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

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: 

10/06/2020 Hora: 16:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. 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: 1018770-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA OAB - MT12723-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 16:30 , 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018770-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA OAB - MT12723-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 16:30 , 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 
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DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008623-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEDSON MAGALHAES FERREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS OAB - MT25544/O-N 

(ADVOGADO(A))

WILLOW SALOMAO DOS SANTOS SILVA OAB - MT22737/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))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 16:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008623-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEDSON MAGALHAES FERREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS OAB - MT25544/O-N 

(ADVOGADO(A))

WILLOW SALOMAO DOS SANTOS SILVA OAB - MT22737/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))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 16:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009071-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

MARINE MARTELLI OAB - MT23062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

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: 1008838-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WECSLEY SILVA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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: 

10/06/2020 Hora: 17:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. 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: 1007512-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DONIZETI PIPI JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO UMBELINO NETO OAB - MT10209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 17:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009183-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANO APARECIDO BARBOZA DE JESUS (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))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 17:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1008573-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA VENTURA STROBEL OAB - MT23968/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 17:30 , 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009326-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE CAVALCANTI LEITAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-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))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 17:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009355-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAELCO DE ALMEIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 10/06/2020 

Hora: 17:50 , 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: 1008705-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKON ARANTES DE FREITAS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PANZARINI OAB - MT0010426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/06/2020 

Hora: 14:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008639-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO NEUDI PANCERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT15375-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/06/2020 

Hora: 14:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1008689-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBINALDO ALDERITO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/06/2020 

Hora: 14:30 , 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008702-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE MORAES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/06/2020 

Hora: 14:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007973-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILZIANE DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 
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Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/06/2020 

Hora: 14:50 , 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: 1008844-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE APARECIDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-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))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/06/2020 

Hora: 15:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1008896-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARIANO COSTA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR OAB - MT0022358A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/06/2020 

Hora: 15:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009410-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONEY LUCIO NASCIMENTO ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009513-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDER FERNANDO 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/06/2020 

Hora: 15:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1009359-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS DE SOUZA CHAGAS (AUTOR)

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))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/06/2020 

Hora: 15:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1017066-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017066-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADENILSON 

BATISTA DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/06/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 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: 1009373-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE RODRIGUES DE QUEIROZ (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)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/06/2020 

Hora: 15:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 
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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: 1009391-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE CAVALCANTI LEITAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-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))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/06/2020 

Hora: 16:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1009396-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA BIAPINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/06/2020 

Hora: 16:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1009461-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA FERREIRA OTONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVEIRA OAB - MT12963-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/06/2020 

Hora: 16:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1007842-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA HARESKA DE FREITAS MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA HARESKA DE FREITAS MORAIS OAB - MT25040/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/06/2020 

Hora: 16:30 , 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009365-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/06/2020 

Hora: 16:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009374-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-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))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/06/2020 

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: 1009540-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CARVALHO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/06/2020 

Hora: 17:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1008874-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIUSCIA CANHETE DE MORAES (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))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/06/2020 

Hora: 17:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009619-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA KUBO ALMADA (AUTOR)

ARLINDO SANTOS FERNANDEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/06/2020 

Hora: 17:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1009635-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA MARIA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO OAB - MT27968/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))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/06/2020 

Hora: 17:30 , 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009638-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA RAMOS DE CAMPOS (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))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/06/2020 

Hora: 17:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009749-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS VIANA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-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))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/06/2020 

Hora: 17:50 , 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: 1009762-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANNE NAYARA TEIXEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE LOPES DA COSTA OAB - MT27218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ OAB - MT22230-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 08:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016938-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016938-72.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E 

NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO Visto. I- O feito não contém pedido de 

urgência. II- 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. 330 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; 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. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009787-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA OAB - MT13769/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 08:50 , 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: 1009831-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO RODRIGUES TAMAROSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 09:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1009943-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDA PEREIRA DE OLIVEIRA (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:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 09:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1009848-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINILDA GUILHERME MENDES (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))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 09:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1009882-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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 DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 09:30 , 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009950-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO PEREIRA DA SILVA (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))
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 09:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009966-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA FANINI FRANKLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA FANINI FRANKLIN OAB - MT22714-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 09:50 , 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOLINA NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BORGES LANGE ADRIEN OAB - MT16437-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANDIDO ROMERO DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000686-91.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCOLINA NASCIMENTO DE SOUZA REQUERIDO: 

CANDIDO ROMERO DA CONCEICAO Visto. Defiro o pedido de citação por 

Oficial de Justiça, no endereço indicado na petição de mov. 29920749, 

ficando desde já autorizadas, para o cumprimento da diligência, as 

prerrogativas do art. 212, §2º, do CPC. Promova a Secretaria, a 

designação de nova data para realização da audiência de conciliação. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009983-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM TAQUES DO ESPIRITO SANTO (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:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 10:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1010003-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA FIGUEIREDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 10:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010225-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GESUINO MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 10:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017140-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEYVIMAR FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EROTIDIS DO BOM DESPACHO E SILVA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017140-83.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEYVIMAR FERREIRA BARBOSA REQUERIDO: EROTIDIS 

DO BOM DESPACHO E SILVA FILHO Visto. Defiro o pedido de citação por 

Oficial de Justiça, no endereço indicado na petição de mov. 28693752, 

ficando desde já autorizadas, para o cumprimento da diligência, as 

prerrogativas do art. 212, §2º, do CPC. Promova a Secretaria, a 

designação de nova data para realização da audiência de conciliação. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010199-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO TITO SIMOES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO LUIZ CALDART ARRUDA OAB - MT13919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 10:30 , 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 
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DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017111-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE DO CARMO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017111-33.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME 

REQUERIDO: GISLAINE DO CARMO SILVA Visto. I - Defiro o pedido de 

expedição de Carta Precatória para citação por Oficial de Justiça, no 

endereço indicado na petição de mov. 28709078, ficando desde já 

autorizadas, para o cumprimento da diligência, as prerrogativas do art. 

212, §2º, do CPC. II - Promova a Secretaria, a designação de nova data 

para realização da audiência de conciliação. Walter Pereira de Souza Juiz 

de Direito-II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010152-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO RODRIGUES DE MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAYSLA ALVES NOGUEIRA OAB - MT26403/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 10:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010159-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER TORQUATO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 10:50 , 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: 1016275-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EFRAIM SANCHES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

ANA MONICA CAMPOS MESQUITA OAB - MT8671-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR OAB - SP39768 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 11:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1010341-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO IORIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 11:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010402-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUZI MOTA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (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 DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 11:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020279-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN CRISTINE FINGER BOUFLEUR PILETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA BORGES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020279-43.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LILIAN CRISTINE FINGER BOUFLEUR PILETTI REQUERIDO: 

KEILA BORGES DA SILVA Visto. Considerando que não há nos autos 
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comprovação da ocorrência de citação da parte Reclamada por AR, 

determino: I - Designe-se data para audiência de conciliação (art. 16 da lei 

nº 9.099/95). II - Cite-se a parte reclamada (art. 18 § 1º) para comparecer 

à audiência de conciliação (art. 16 da lei nº. 9.099/95), e nela, querendo, 

oferecer defesa escrita ou oral (art. 30), podendo haver pedidos 

contrapostos (art. 17 § único), sem reconvenção (art. 31). III - Conste do 

AR/mandado que do não comparecimento da parte reclamada, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor 

(art. 20), com julgamento imediato da causa (art. 23). Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010371-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (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))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 11:30 , 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010520-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT16861-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 11:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010573-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 11:50 , 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015606-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GUILHERME DA SILVA MOURA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA MARTINS KUROYANAGI OAB - MT25019/O (ADVOGADO(A))

ISABELLY DE SOUZA MORAES COSTA OAB - MT25378/O 

(ADVOGADO(A))

EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA OAB - MT17018-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015606-07.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: JOSE GUILHERME DA SILVA MOURA REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL SA Visto. Justificada a ausência à audiência de conciliação. 

Redesigne a Secretaria nova data, com intimação das partes. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010578-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CORREA RIBEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 12:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1010679-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON HILS QUEZO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 12:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010724-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CONCEICAO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 12:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003399-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO EDUARDO PERES BALDUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA SANTINI OAB - MT26276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003399-39.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: BRUNO EDUARDO PERES BALDUINO REQUERIDO: OI S/A 

Visto. A parte Reclamante requereu a redesignação da data de audiência 

no mov. 28872862, contudo, compareceu ao ato (mov. 30189788). Deste 

modo, voltem-me os autos conclusos para sentença. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010731-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FILOMENA DE ALCANTARA (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))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 14:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005016-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TONI EDGAR DA SILVA (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:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005016-34.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: TONI EDGAR DA SILVA REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Visto. Defiro o pedido de mov. 28943750. Redesigne a Secretaria 

nova data, com intimação das partes. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010775-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DOS SANTOS MENDONCA (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:

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

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 14:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004741-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSI APARECIDA PILATI PORTES (AUTOR)

JOAO FELIPE EMER PORTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT18288-O 

(ADVOGADO(A))

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TONDORF & DELBEN LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004741-85.2020.8.11.0001. 

AUTOR: JOAO FELIPE EMER PORTES, ROSI APARECIDA PILATI PORTES 

REQUERIDO: TONDORF & DELBEN LTDA - EPP Visto. Defiro o pedido de 

mov. 28960922. Redesigne a Secretaria nova data para realização da 

audiência de conciliação, com intimação das partes. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010977-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MACIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 14:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020475-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA CRUZ MESTRE (REQUERENTE)

GUSTAVO LEANDRO DA CRUZ MESTRE (REQUERENTE)

SUELY APARECIDA CRUZ MESTRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA MORESCHI OAB - MT6800-O (ADVOGADO(A))

AMARO CESAR CASTILHO OAB - MT4384-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ORVACI CUSTODIO DA SILVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020475-13.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SUELY APARECIDA CRUZ MESTRE, GUSTAVO LEANDRO 

DA CRUZ MESTRE, RAFAEL DA CRUZ MESTRE REQUERIDO: ORVACI 

CUSTODIO DA SILVEIRA Visto. Defiro o pedido de citação por Oficial de 

Justiça, no endereço indicado na petição de mov. 29220895, ficando 

desde já autorizadas, para o cumprimento da diligência, as prerrogativas 

do art. 212, §2º, do CPC. Promova a Secretaria, a designação de nova 

data para realização da audiência de conciliação. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010461-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 14:30 , 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010481-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARIO ANTUNES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS RIAN VIEGAS DA SILVA OAB - MT19093-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALNEY VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA OAB - MT6009-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 14:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010484-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MACHADO RIGUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 14:50 , 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: 1010495-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NERIS EMANNUELLY TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR)

FABIANO CARLOS MESSIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA (REU)

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 15:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1010711-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL EDUARDO BICALHO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 15:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016873-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO DE ALMEIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TODOS EMPRENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016873-77.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LAZARO DE ALMEIDA FERREIRA REQUERIDO: TODOS 

EMPRENDIMENTOS LTDA Visto. O pedido inicial indica a insatisfação da 

parte Reclamante com o desconto do débito realizado pela parte 

Reclamada em sua conta poupança, contudo, não há clareza na alegação 
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de quem contratou o serviço cancelado, se a esposa ou a própria parte 

Reclamante. Deste modo, diante da impossibilidade de apreciação do 

pedido por obscuridade nas alegações, determino que emende a parte 

Reclamante a inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, para que: a) esclareça a 

relação jurídica firmada com a parte Reclamada, se o contrato foi firmado 

entre a esposa do Reclamante ou por ele próprio; e, b) apresente o 

contrato de plano de Saúde formalizado junto a Reclamada. 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: 1011080-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS BERNARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-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))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 15:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1010944-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX CUNHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACQUES ANTUNES SOARES OAB - RS75751 (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 15:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1007733-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE PINHO FONSECA OAB - MT28014/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 15:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011076-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICANAS.COM S.A.-COMERCIO ELETRONICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

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: 1011090-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO AYALA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 16:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1011460-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 16:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1010867-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DE SOUZA GERMANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 16:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1010898-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 16:30 , 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010588-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BARRETO FILHO (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))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 16:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010676-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON CATARINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

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: 1010976-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DOS SANTOS FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 17:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1011024-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO ALVES (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))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 17:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011029-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE TEODORA DA SILVA ALVES (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))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 17:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1011121-27.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/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: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 17:30 , 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011053-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-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))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 17:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017092-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN PAULO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017092-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOHN PAULO 

GONCALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO 

JOSE SIQUEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 17/06/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 27 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: 1011187-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PLABO FERREIRA DE CARVALHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/06/2020 

Hora: 17:50 , 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: 1011232-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA LAURIANE OLIVEIRA DE MORAES (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))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/06/2020 

Hora: 08:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011259-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BERCINEI DIAS DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/06/2020 

Hora: 08:50 , 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: 1011388-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA VERLANGIERI GUIMARAES FERREIRA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEPHANIE CORDEIRO POLESSO OAB - MT25047/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/06/2020 

Hora: 09:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011485-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAILCE DA COSTA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/06/2020 

Hora: 09:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1011354-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA ALVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDYMILA FERREIRA SILVA OAB - MT24985/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/06/2020 

Hora: 09:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1017096-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO JARDIM ITALIA II (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CAROLINA ROCHA (REU)

WELLINGTON COSTA BAIMA (REU)

 

PROCESSO n. 1017096-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ASSOCIACAO 

DOS MORADORES DO BAIRRO JARDIM ITALIA II ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ALESSANDRA VEIGA BERTAIA POLO PASSIVO: MARIA 

CAROLINA ROCHA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/06/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013549-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTUS CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT17672-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso do id: 31524353, é tempestivo; há pedido de 

gratuidade de justiça. Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021036-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL GRANADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIDE DE MORAES DO CARMO (EXECUTADO)

DEJALMA JESUS DO CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021036-37.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GRANADA EXECUTADO: 

DEJALMA JESUS DO CARMO e outros 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. Em se tratando de execução de taxa 

condominial, nos termos dos artigos 318 c.c. 323 c.c. 771, todos do CPC, 

incluem-se as parcelas vincendas, no curso da demanda. 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, com 

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 

concordância 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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021030-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL GRANADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRELLI LOHRAYNE ROCHA DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021030-30.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GRANADA EXECUTADO: MIRELLI 

LOHRAYNE ROCHA DIAS 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. Em se tratando de execução de taxa condominial, nos termos dos 

artigos 318 c.c. 323 c.c. 771, todos do CPC, incluem-se as parcelas 

vincendas, no curso da demanda. 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 
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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, com 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 concordância 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006689-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RAFAEL FINKLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA APOITIA DO CARMO OAB - MT24977/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006689-62.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCAS RAFAEL FINKLER REQUERIDO: IUNI UNIC 

EDUCACIONAL LTDA Visto. Considerando que a Portaria Conjunta 

249/2020, art. 2º, §4º, suspendeu a realização de audiência a partir do dia 

20/03/2020, redesigne a Secretaria nova data para realização, com 

intimação das partes. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002452-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANIELE AMORIM RODRIGUES FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002452-82.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME 

REQUERIDO: ANIELE AMORIM RODRIGUES FREITAS Visto. Defiro o pedido 

de citação por Oficial de Justiça, no endereço indicado na petição inicial, 

ficando desde já autorizadas, para o cumprimento da diligência, as 

prerrogativas do art. 212, §2º, do CPC. Promova a Secretaria, a 

designação de nova data para realização da audiência de conciliação. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016328-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CLAUDETE DA SILVA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso do id: 31523597, é tempestivo; há pedido de 

gratuidade de justiça. Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000998-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL BARCELONA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN ROBERT DE MIRANDA MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000998-67.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BARCELONA EXECUTADO: 

RENAN ROBERT DE MIRANDA MARQUES Visto. Considerando que a 

intimação por AR restou ineficaz, proceda-se a citação e demais atos 

executórios por Oficial de Justiça no endereço indicado na petição de 

mov. 29408676. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito- II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020728-98.2019.8.11.0001

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:

VALDO MARTINS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020728-98.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA EXECUTADO: 

VALDO MARTINS PEREIRA 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. Em se tratando de execução de taxa condominial, nos termos dos 

artigos 318 c.c. 323 c.c. 771, todos do CPC, incluem-se as parcelas 

vincendas, no curso da demanda. 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, com 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 concordância 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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020521-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO HENRIQUE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020521-02.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

EXECUTADO: THIAGO HENRIQUE ANDRADE 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. Em se tratando de execução de taxa 

condominial, nos termos dos artigos 318 c.c. 323 c.c. 771, todos do CPC, 

incluem-se as parcelas vincendas, no curso da demanda. 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 
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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, com 

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 

concordância 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: 1011358-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JOSE SANTOS SANT ANNA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CESAR MIDON DE MELO OAB - MT24251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/06/2020 

Hora: 09:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008733-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CORREA FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

OTACILIO PERON OAB - MT3684-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: 

28/01/2020 Hora: 14:30 , 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008733-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CORREA FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Certifico que os Embargos de Declaração, id: 31556669 foram digitalizados 

tempestivamente. Intimo as partes Embargadas, para querendo, se 

manifestarem no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002990-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PHOTOGENIC STUDIO FOTOGRAFICO LTDA ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA SYLVIA SANTIAGO MANICA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002990-63.2020.8.11.0001 

REPRESENTANTE: PHOTOGENIC STUDIO FOTOGRAFICO LTDA ME - ME 

REQUERIDO: ANNA SYLVIA SANTIAGO MANICA ALVES 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. 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. No mais, promova a 

Secretaria a correção do referido valor da causa no sistema, conforme 

petição de id. 28758835. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021305-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS ADALBERTO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021305-76.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II EXECUTADO: 

MATHEUS ADALBERTO ALVES 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. Em se tratando de execução de taxa 

condominial, nos termos dos artigos 318 c.c. 323 c.c. 771, todos do CPC, 

incluem-se as parcelas vincendas, no curso da demanda. 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, 
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que reverterá em favor da(s) parte(s) Exequente(s). Do contrário, com 

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 

concordância 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: 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))

 

Certifico que os Embargos de Declaração, id: 31563486 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: 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))

 

Certifico que os Embargos de Declaração, id: 31563486 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: 1011335-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRISA MOREIRA DA MOTTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FRAGA OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT26469/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE A, na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/06/2020 

Hora: 09:50 , 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: 1011406-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH IAMAMUTO (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))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/06/2020 

Hora: 10:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1011423-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE REGINA LUZ MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/06/2020 

Hora: 10:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011494-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIHA BIANCA OLIVEIRA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/06/2020 

Hora: 10:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1011553-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HILDO FELIPE PROENCA PEDROSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/06/2020 

Hora: 10:30 , 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 
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DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005081-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO GARCIA BARBOSA OAB - MT17134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISE LUZIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005081-29.2020.8.11.0001 

REPRESENTANTE: MARCOS SILVA DE MORAES REQUERIDO: MARISE 

LUZIA 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. 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: 1011465-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE DA SILVA AQUINO (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))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/06/2020 

Hora: 10:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011474-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLAYNE LINS DE SOUSA (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 BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/06/2020 

Hora: 10:50 , 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: 1011534-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/06/2020 

Hora: 11:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1011586-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLEN CRISTINA DOS REIS RONDON DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/06/2020 

Hora: 11:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001940-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO OLIVEIRA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA DE CAMARGO OAB - MT17756/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/06/2020 

Hora: 11:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019235-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO COMERCIAL SB TOWER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APICE ADMINISTRACAO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019235-86.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: EDIFICIO COMERCIAL SB TOWER EXECUTADO: APICE 

ADMINISTRACAO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 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. Em se tratando de execução de taxa 

condominial, nos termos dos artigos 318 c.c. 323 c.c. 771, todos do CPC, 

incluem-se as parcelas vincendas, no curso da demanda. 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, com 

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 

concordância 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: 1012141-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE TABORDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA DENUZZO OAB - MT253384-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/06/2020 

Hora: 11:30 , 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012177-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTEIR RODRIGUES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/06/2020 

Hora: 11:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017119-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO JARDIM ITALIA II (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTO DIAS MAGALHAES (REU)

 

PROCESSO n. 1017119-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ASSOCIACAO 

DOS MORADORES DO BAIRRO JARDIM ITALIA II ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ALESSANDRA VEIGA BERTAIA POLO PASSIVO: 

ALEXANDRE AUGUSTO DIAS MAGALHAES FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/06/2020 Hora: 11:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 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: 1017121-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA PALEARE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL FERNANDES FABRINI OAB - MT6667-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALSIOLI SERVICOS E COBRANCAS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1017121-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CONSTRUTORA 

PALEARE LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL 

FERNANDES FABRINI POLO PASSIVO: VALSIOLI SERVICOS E 

COBRANCAS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/06/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002615-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE SOUZA OAB - MT24025/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATEUS CRISTIANO MARTINS OAB - RS97235 (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/06/2020 

Hora: 12:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009836-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS DE JESUS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE, na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/06/2020 

Hora: 12:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

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: 1017124-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVO DE ARRUDA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REU)

 

PROCESSO n. 1017124-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IVO DE ARRUDA 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALISSA NUNES DE SOUZA 

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: 3ª JEC Data: 17/06/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013102-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO ITAPUA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO JANUARIO DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

TIMOTEO JANUARIO DA SILVA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013102-28.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO EDIFICIO ITAPUA EXECUTADO: TIMOTEO 

JANUARIO DA SILVA NETO, BENEDITO JANUARIO DA SILVA JUNIOR 

Visto. I- O procedimento simplificado dos Juizados Especiais não admite a 

realização de diligências para localização da parte. Nesse sentido: 

“Ementa: PROCESSUAL. RÉU NÃO LOCALIZADO. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE OFÍCIOS PARA OBTENÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. DILIGÊNCIAS 

POSSÍVEIS POR SISTEMA INFORMATIZADO. I. Não dispondo o autor do 

endereço do réu, correta é a extinção do processo de conhecimento sem 

julgamento do mérito, frente à impossibilidade de citação editalícia (art. 18, 

§ 2º, Lei nº9.099/95), configurando-se situação que torna inadmissível o 

procedimento do juizado especial (art. 51, inc. II, lei cit.). II. Fere a 

principiologia do procedimento da Lei nº 9.099/95 a expedição de ofícios 

pelo juízo a órgãos e repartições para obtenção do endereço da parte. 

Nada impede, contudo, no interesse da administração da justiça, que o 

cartório diligencie pelo sistema informatizado, nos cadastros que lhe são 

disponíveis, em pesquisar o endereço da parte. Recurso provido. 

Unânime.? (TJRS ? 1ª T ? RI nº 71001272988 ? Rel. juiz João Pedro Cavalli 

Junior - j. 12/07/2007). Grifei. Deste modo, sendo ônus da parte Exequente 

indicar o exato endereço da parte Executada para responder à demanda, 

INDEFIRO o pedido de expedição de oficio a Secretaria de Estado de 

Educação. II- Intime-se a parte Exequente para indicar, no prazo de 05 

(cinco) dias, o endereço da parte Executada, sob pena de extinção do 

feito. III- Vencido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013102-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO ITAPUA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO JANUARIO DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

TIMOTEO JANUARIO DA SILVA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013102-28.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO EDIFICIO ITAPUA EXECUTADO: TIMOTEO 

JANUARIO DA SILVA NETO, BENEDITO JANUARIO DA SILVA JUNIOR 

Visto. I- O procedimento simplificado dos Juizados Especiais não admite a 

realização de diligências para localização da parte. Nesse sentido: 

“Ementa: PROCESSUAL. RÉU NÃO LOCALIZADO. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE OFÍCIOS PARA OBTENÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. DILIGÊNCIAS 

POSSÍVEIS POR SISTEMA INFORMATIZADO. I. Não dispondo o autor do 

endereço do réu, correta é a extinção do processo de conhecimento sem 

julgamento do mérito, frente à impossibilidade de citação editalícia (art. 18, 

§ 2º, Lei nº9.099/95), configurando-se situação que torna inadmissível o 

procedimento do juizado especial (art. 51, inc. II, lei cit.). II. Fere a 

principiologia do procedimento da Lei nº 9.099/95 a expedição de ofícios 

pelo juízo a órgãos e repartições para obtenção do endereço da parte. 

Nada impede, contudo, no interesse da administração da justiça, que o 

cartório diligencie pelo sistema informatizado, nos cadastros que lhe são 

disponíveis, em pesquisar o endereço da parte. Recurso provido. 

Unânime.? (TJRS ? 1ª T ? RI nº 71001272988 ? Rel. juiz João Pedro Cavalli 

Junior - j. 12/07/2007). Grifei. Deste modo, sendo ônus da parte Exequente 

indicar o exato endereço da parte Executada para responder à demanda, 

INDEFIRO o pedido de expedição de oficio a Secretaria de Estado de 

Educação. II- Intime-se a parte Exequente para indicar, no prazo de 05 

(cinco) dias, o endereço da parte Executada, sob pena de extinção do 

feito. III- Vencido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016970-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA GHISSO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA OAB - MT25038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016970-77.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ANDREIA GHISSO DE SOUZA REU: BANCO CSF S.A. Visto. A 

possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais, 

deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 

c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. A permitir a 

antecipação da tutela, indispensável a demonstração inequívoca do 

fundamento relevante da demanda, do justificado receio de ineficácia do 

provimento final e, por fim, da reversibilidade da medida. Reclamação que 

pretende em antecipação de tutela a suspensão da cobrança de dívida, 

sob a alegação de inexistência de relação jurídica. Porém, tanto no extrato 

datado de 23/04/2020 do SPC juntado pela parte e do atual do SERASA 

(abaixo), consta a existência de outros registros, não se podendo afirmar, 

de início, a necessidade da medida. ------------------------------------------- C 

O N S U L T A D E B A L C A O SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO 
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Consulta efetuada na: CDL CUIABA/MT ------------------------------------------

- NOME: ANDREIA GHISSO DE SOUZA DATA NASCIMENTO: 18/10/1992 

CPF: 037.426.491-08 ------------------------------------------- NADA CONSTA 

SPC – CDL CUIABA/MT* Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade 

consultante. ------------------------------------------- CONSULTA EM OUTROS 

BANCOS DE DADOS ------------------------------------------- REGISTRO(S) DE 

SPC DE OUTRAS BASES ------------------------------------------- * CREDOR: 

HAVAN ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP DATA VENCIMENTO: 

20/06/2016 TIPO: COMPRADOR CONTRATO/FATURA: 3573538-003378 

VALOR: 1.027,17 DATA INCLUSAO: 10/11/2019 * CREDOR: ODONTO 

EXCELLENCE (CUIABÁ) ENT.ORIGEM: CDL - CACERES / MT DATA 

VENCIMENTO: 25/06/2018 TIPO: COMPRADOR CONTRATO/FATURA: 

1978064 VALOR: 45,85 DATA INCLUSAO: 19/11/2018 ------------------------

------------------- REGISTRO(S) DE SERASA -------------------------------------

------ * CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 05/12/2019 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO: 01100016185000600190 VALOR: 4.262,39 DATA INCLUSAO: 

26/01/2020 * CREDOR: BANCO BRADESCO S/A ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN TELEFONE: 0800 557 222 DATA VENCIMENTO: 10/07/2017 

TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 037426491000008FI VALOR: 355,07 

DATA INCLUSAO: 15/09/2017 * CREDOR: BANCO CSF S/A ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN TELEFONE: 0800 722 8472 DATA VENCIMENTO: 

08/04/2017 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 10000015270 VALOR: 

415,87 DATA INCLUSAO: 01/07/2017 ------------------------------------------- 

ENDEREÇO SERASA ------------------------------------------- *ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187 BAIRRO: 

PLANALTO PAULISTA CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900 ----------

--------------------------------- ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM -----

-------------------------------------- * ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / 

SP ENDEREÇO: R LEONCIO DE CARVALHO, 234, 13. 3. ANDAR BAIRRO: 

PARAISO CIDADE: SAO PAULO / SP * ENT.ORIGEM: CDL - CACERES / MT 

ENDEREÇO: PRACA DUQUE DE CAXIAS, 144 BAIRRO: NT CIDADE: 

CACERES / MT ------------------------------------------- RESULTADO -----------

-------------------------------- >Consta(m) um total de 5 registro(s), sendo 

detalhado(s) o(s) acima apresentado(s). ----------------------------------------

--- Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s) debito(s) junto ao(s) credor(es). 

------------------------------------------- * Esta consulta apresenta 

informações de registros efetuados nas bases privadas do SPC Brasil e 

da Serasa. Demais informações, originadas de outros bancos privados ou 

públicos, devem ser acessadas junto aos órgãos de origem. ----------------

--------------------------- NUM.PROTOCOLO: 002.257.041.404-5 27/04/2020 

14:47:03-horario de Brasilia-FIM ------------------------------------------- 

Assim, havendo anotações outras e não discutidas em juízo, INDEFIRO o 

pedido antecipatório. Trata-se de relação de consumo e estão presentes 

os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, a qual defiro, 

exceto no que tange àquelas de conteúdo negativo, por tal caraterística 

insuscetíveis de transferência ao polo oposto. Inexistindo pedido diverso, 

a citação/intimação para responder à reclamação deve ser por Carta AR, 

salvo se possível a via eletrônica, com as cópias necessárias. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010991-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL AREND PFEIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Antonio dos santos Valle OAB - MT9774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO MIGUEL ARAUJO DO SANTO (REQUERIDO)

DEJANIR DO SANTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MIGUEL AREND PFEIL (REQUERENTE)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010991-71.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MIGUEL AREND PFEIL REQUERIDO: PEDRO MIGUEL 

ARAUJO DO SANTO, DEJANIR DO SANTO Visto. Indefiro o pedido de 

citação por telefone, por se tratar de ato nulo. Nesse sentido o julgado: 

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR TELEFONE. NULIDADE DA CITAÇÃO. 

OCORRÊNCIA. - Citação realizada por telefone é nula, ainda que realizada 

por oficial de justiça, haja vista a ausência de previsão legal para tanto, 

nos termos do art. 221 do CPC. - Decretada a nulidade processual dos 

atos posteriores a citação (fl. 60). AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA.” (TJRS – 17ª CC - AgI Nº 

70058183591 – Rel. Desembargador Gelson Rolim Stocker – j. 

27/03/2014). Assim, intime-se a parte Autora para informar endereço 

atualizado do Reclamado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito. Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016973-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA JOSEFA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA OAB - MT25038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016973-32.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ROSALIA JOSEFA DA SILVA REU: VIVO S.A. Visto. A 

possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais, 

deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 

c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. A permitir a 

antecipação da tutela, indispensável a demonstração inequívoca do 

fundamento relevante da demanda, do justificado receio de ineficácia do 

provimento final e, por fim, da reversibilidade da medida. Reclamação que 

pretende em antecipação de tutela a suspensão da cobrança de dívida, 

sob a alegação de inexistência de relação jurídica. Porém, tanto no extrato 

datado de 23/04/2020 do SPC juntado pela parte e do atual do SERASA 

(abaixo), consta a existência de outros registros, não se podendo afirmar, 

de início, a necessidade da medida. ------------------------------------------- C 

O N S U L T A D E B A L C A O SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO 

Consulta efetuada na: CDL CUIABA/MT ------------------------------------------

- NOME: ROSALIA JOSEFA DA SILVA DATA NASCIMENTO: 03/02/1961 

CPF: 285.570.501-00 ------------------------------------------- NADA CONSTA 

– CDL CUIABA/MT* Obs: *Não constam registros na Entidade consultante. 

------------------------------------------- CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE 

DADOS ------------------------------------------- REGISTRO(S) DE SERASA ---

---------------------------------------- * CREDOR: BANCO BRADESCO S/A 

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN TELEFONE: 0800 557 222 DATA 

VENCIMENTO: 18/12/2019 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 

285570501000000FI VALOR: 51,92 DATA INCLUSAO: 04/02/2020 * 

CREDOR: TELEFONICA BRASIL S/A ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN 

TELEFONE: 0800 774 1515 DATA VENCIMENTO: 23/11/2018 TIPO: 

COMPRADOR CONTRATO: 0000899958726440 VALOR: 451,85 DATA 

INCLUSAO: 01/04/2019 ------------------------------------------- ENDEREÇO 

SERASA ------------------------------------------- *ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187 BAIRRO: PLANALTO 

PAULISTA CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900 -------------------------

------------------  RESULTADO ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

>Consta(m) um total de 2 registro(s), sendo detalhado(s) o(s) acima 

apresentado(s). ------------------------------------------- Verif icar o(s ) 

valor(es) atual(is) do(s) debito(s) junto ao(s) credor(es). ---------------------

---------------------- * Esta consulta apresenta informações de registros 

efetuados nas bases privadas do SPC Brasil e da Serasa. Demais 

informações, originadas de outros bancos privados ou públicos, devem 

ser acessadas junto aos órgãos de origem. -------------------------------------

------ NUM.PROTOCOLO: 002.257.024.820-10 27/04/2020 14:53:20-horario 

de Brasilia-FIM ------------------------------------------- Assim, havendo 

anotações outras e não discutidas em juízo, INDEFIRO o pedido 

antecipatório. Trata-se de relação de consumo e estão presentes os 

requisitos legais para a inversão do ônus da prova, a qual defiro, exceto 

no que tange àquelas de conteúdo negativo, por tal caraterística 

insuscetíveis de transferência ao polo oposto. Inexistindo pedido diverso, 

a citação/intimação para responder à reclamação deve ser por Carta AR, 

salvo se possível a via eletrônica, com as cópias necessárias. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016974-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADNIEL PHELLIPE ALVES DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA OAB - MT25038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016974-17.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ADNIEL PHELLIPE ALVES DE CAMPOS REU: REDEFLEX 

COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA 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 prova inicialmente 

trazida onde demonstrado o pagamento dos boletos da dívida, antes de 

seu vencimento. 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 e 

ausência de outras negativações. Isto posto, com fundamento no art. 84, 

§3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, determinando à parte 

Reclamada até ulterior deliberação deste juízo, exclua o nome da parte 

Reclamante do cadastro negativador pela dívida noticiada nos autos, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

pelo descumprimento da presente determinação, sem prejuízo da resposta 

criminal por crime de desobediência. Antevendo a relação consumerista e 

respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do 

ônus da prova, naquilo que não for responsabilidade processual da parte 

Reclamante, porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para 

responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, 

intime-se do deferimento da antecipação por Carta A.R., com as cópias 

necessárias, 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: 1016796-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GOL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS NOVAS E USADAS LTDA - 

ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALYTA GOMES DE SOUSA OAB - MT27939/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: 1016796-68.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: GOL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS NOVAS E 

USADAS LTDA - ME REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 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 prova 

inicialmente trazida onde demonstrado regularmente a cobrança a título de 

“SERVIÇOS SOLUÇÃO TI” nas faturas, bem como, a alegação de 

inexistência de contratação do referido serviço e na prova (ainda que 

mínima), dos respectivos protocolos de ligações pelos quais solicitou a 

correção do valor contratado. O justificado receio de ineficácia do 

provimento final evidencia-se pelo risco de permitir a cobrança reiterada 

de serviço pelo qual o Reclamante não conhece e pode até mesmo não ter 

contratado, obrigando-lhe a prejuízo injustificado. Registro que a 

reimpressão da fatura será discutida no mérito da Reclamação. Isto posto, 

com fundamento no art. art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO parcialmente a 

antecipação de tutela, determinando à Reclamada até ulterior deliberação 

deste juízo: a) suspensão da fatura com vencimento no mês de abril/2020, 

no valor de R$ 457,87 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e 

sete centavos); b) suspenda o serviço e a respectiva cobrança a título 

“SERVIÇOS SOLUÇÃO TI”, no prazo de 5 (cinco) dias; e, c) não inclua o 

nome da parte Reclamante no cadastro negativador pelo débito aqui 

discutido e, se já ocorrido, a exclusão no prazo de 5 (cinco) dias. Fixo 

multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da 

presente determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de 

desobediência. Antevendo a relação consumerista e respectiva 

hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova, 

naquilo que não for responsabilidade processual da parte Reclamante, 

porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para responder à 

reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, intime-se do 

deferimento da antecipação por Carta A.R., com as cópias necessárias, 

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: 1016858-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL ITALIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA OAB - MT26069/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO GABRIEL CASTILHO AVELAR JUNIOR OAB - MT28001/O 

(ADVOGADO(A))

RENATA ALVES BEZERRA OAB - MT25757/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016858-11.2020.8.11.0001. 

AUTOR: COMERCIAL ITALIA LTDA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. A possibilidade de antecipação de 

tutela cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites 

traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do 

CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. O fundamento da demanda é o alto 

consumo nas faturas dos meses de fevereiro/2020, no valor de R$ 

13.963,47 (treze mil novecentos e sessenta e três reais e quarenta e sete 

centavos); março/2020, no valor de R$ 9.545,58 (nove mil quinhentos e 

quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos); e, abril/2020, no valor 

de R$ 9.685,64 (nove mil seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e 

quatro centavos). Inexiste outra prova indicada que sustente a ocorrência 

de defeito ou erro na leitura, além da média de consumo sustentada. O 

justificado receio de ineficácia do provimento final evidencia-se pelo risco 

de limitar o acesso da parte Reclamante ao serviço essencial, bem como, 

o possível registro negativador decorrente do não pagamento. Isto posto, 

com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO parcialmente a 

antecipação de tutela, determinando à parte Reclamada até ulterior 

deliberação deste juízo: a) suspensão das faturas dos meses de 

fevereiro/2020, no valor de R$ 13.963,47 (treze mil novecentos e 

sessenta e três reais e quarenta e sete centavos); março/2020, no valor 

de R$ 9.545,58 (nove mil quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta 

e oito centavos); e, abril/2020, no valor de R$ 9.685,64 (nove mil 

seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos); b) não 

inclusão do nome da parte Reclamante no cadastro negativador pelas 

faturas aqui contempladas e, se já ocorrido, a exclusão no prazo de 5 

(cinco) dias; c) a não suspensão do serviço em razão das faturas aqui 

discutidas e, se já ocorrido, o restabelecimento no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas. Tratando-se de serviço essencial o prazo é contínuo (final 

de semana e feriado); d) a substituição do relógio medidor na Unidade 

Consumidora nº 6/649337-3, no dia 06/05/2020, entre 8 às 12 horas, por 

outro aparelho aferido pelo INMETRO ou órgão equivalente, com registro 

nos autos; e) emita as faturas seguintes conforme leitura e encaminhe 

para pagamento pelo consumidor; e, f) apresente nos autos, cópia das 3 

(três) faturas de consumo emitidas após o cumprimento do item “d”. 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. Depois de apresentadas as cópias das faturas emitidas e 

encaminhadas para pagamento (“d” e “e”), querendo, manifeste a parte 

Reclamante, no prazo de 5 (cinco) dias. 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 
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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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010151-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO OTAVIANO FERREIRA NERY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010151-61.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ROMULO OTAVIANO FERREIRA NERY EXECUTADO: TIM 

CELULAR S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º, 52 e 53, 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. Demonstrado o cumprimento 

da obrigação com depósito já vinculado à Conta Única, e com a respectiva 

concordância da parte Exequente. Isto Posto, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, todos do CPC, segue alvará em favor da parte Exequente, 

JULGANDO EXTINTO o feito, com apreciação de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009658-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-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))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009658-84.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: OSMAR LUIZ DOS SANTOS EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º, 52 e 53, 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. Demonstrado o cumprimento da obrigação com 

depósito já vinculado à Conta Única, e com a respectiva concordância da 

parte Exequente. Isto Posto, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, 

todos do CPC, segue alvará em favor da parte Exequente, JULGANDO 

EXTINTO o feito, com apreciação de mérito. Sem custas e honorários (art. 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema. Walter Pereira 

de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1019356-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT14341-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019356-17.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: FERNANDA FERREIRA EL JAMEL EXECUTADO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º, 52 e 53, 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. Demonstrado o cumprimento 

da obrigação com depósito já vinculado à Conta Única, e com a respectiva 

concordância da parte Exequente. Isto Posto, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, todos do CPC, segue alvará em favor da parte Exequente, 

JULGANDO EXTINTO o feito, com apreciação de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020160-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

POCONE SERVICO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES GONCALVES DE LIMA OAB - MT11806-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CAMARGO EUBANK - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020160-82.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: POCONE SERVICO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - 

ME REQUERIDO: MARCELO CAMARGO EUBANK - ME Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Mérito. O não comparecimento da parte Reclamante à audiência 

conciliatória sem justificativa ou, não sendo ela acolhida, leva ao 

reconhecimento da contumácia nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. 

Nesse sentido: “ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” “EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida.” (TJMT – TR – RI 

nº 691038920158110001/2016 – j. 19/10/2016 - DJE 19/10/2016) Isto 

posto, com fulcro no art. art. 51, I, e §2º, da Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 

28/FONAJE c.c. art. 334, §8º, do CPC, CONDENO a parte Reclamante: a) 

no pagamento das custas processuais, não podendo repetir o ajuizamento 

sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito; e, b) 

em multa de 2% (dois por cento) sobe o valor da causa, em favor do 

Estado, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito. Em sendo o valor 

dado à causa inferior a 3 (três) salários mínimos, a multa acima fixada 

(item “b”), será calculada sobre esse teto (três salários mínimos), nos 

termos do art. 81, §2º, do CPC. Fica revogada, eventual decisão 

antecipatória já deferida. Sem honorários (art. 55, da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se, intimem-se e oficie-se à Procuradoria 

Geral do Estado dando conhecimento da condenação, bem como, 

registre-se em Secretaria. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema. 
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Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença 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 SENTENÇA Processo: 1015845-74.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EUBER RICARDO FERREIRA ARCE REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos, etc. Relatório. A parte 

Reclamante noticia que foi parte requerida na ação nº 

1030642-37.2017.8.11.0041, junto à 1ª Vara Especializada em Direito 

Bancário da Capital, onde teria firmado acordo para, dentre outras 

medidas, proceder à baixa do nome da Autora dos órgãos de proteção ao 

Crédito após o pagamento do acordo. Nesta reclamação, em razão do não 

cumprimento do referido acordo, pretende o cumprimento da obrigação 

decorrente daquele feito com a devida indenização por danos morais. 

Fundamento. Decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. A 

pretensão da parte aqui Reclamante deve ser objeto de 

execução/cumprimento de sentença no juízo comum onde lançada a 

sentença, ou seja, demonstra aparente descumprimento de sentença e 

não fato novo. Em razão disso, é possível extrair que a parte Reclamante 

não tem interesse processual na demanda, pela ocorrência da COISA 

JULGADA, sendo, em tese, ato próprio de execução do julgado. Ante o 

exposto, nos termos do art. 485, V, do CPC, indefiro a inicial, JULGANDO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ante o 

reconhecimento da coisa julgada ocorrida no 1030642-37.2017.8.11.0041, 

junto à 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital. 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: 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 SENTENÇA Processo: 1015845-74.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EUBER RICARDO FERREIRA ARCE REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos, etc. Relatório. A parte 

Reclamante noticia que foi parte requerida na ação nº 

1030642-37.2017.8.11.0041, junto à 1ª Vara Especializada em Direito 

Bancário da Capital, onde teria firmado acordo para, dentre outras 

medidas, proceder à baixa do nome da Autora dos órgãos de proteção ao 

Crédito após o pagamento do acordo. Nesta reclamação, em razão do não 

cumprimento do referido acordo, pretende o cumprimento da obrigação 

decorrente daquele feito com a devida indenização por danos morais. 

Fundamento. Decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. A 

pretensão da parte aqui Reclamante deve ser objeto de 

execução/cumprimento de sentença no juízo comum onde lançada a 

sentença, ou seja, demonstra aparente descumprimento de sentença e 

não fato novo. Em razão disso, é possível extrair que a parte Reclamante 

não tem interesse processual na demanda, pela ocorrência da COISA 

JULGADA, sendo, em tese, ato próprio de execução do julgado. Ante o 

exposto, nos termos do art. 485, V, do CPC, indefiro a inicial, JULGANDO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ante o 

reconhecimento da coisa julgada ocorrida no 1030642-37.2017.8.11.0041, 

junto à 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016599-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA LAMANA VIAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA OAB - MT22928-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016599-90.2020.8.11.0041. 

AUTOR(A): ADELIA LAMANA VIAN REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. O caso se 

refere a pedido de revisão contratual de plano de saúde formalizado junto 

à Reclamada, bem como, indenização por danos morais e materiais. No 

entanto, verifico que o valor total da causa é de R$ 51.129,68 (cinquenta e 

um mil, cento e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos), o que 

ultrapassa o teto de alçada fixado para os juizados especiais, conforme 

determinam os artigos 3º, I, e 9º da Lei 9.0900/95. Ante o exposto, com 

fulcro no art. 3º, I c/c 9º 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: 1021699-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA OAB - MT20788-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):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021699-83.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

SANDRA MARA ALVES REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante: 

- que teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao 

crédito pelo débito de R$ 443,47 (quatrocentos e quarenta e três reais e 

quarenta e sete centavos); - que possui relação jurídica com a Reclamada, 

no entanto, tal débito decorre de um pedido realizado, sem que houvesse 

a entrega do produto, razão da ilegalidade da inscrição. 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 NÃO 

INCIDÊNCIA 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 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 
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cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. Restou incontroverso nos autos a tentativa inexitosa da parte 

Reclamante em realizar a compra do produto, o qual não fora entregue 

pela Reclamada, que, por sua vez não trouxe justificativa quanto ao 

descumprimento do contrato. Logo a declaração de inexistência de débito 

é medida que se impõe. Todavia, o documento de id. 27630378 

denominado “carta de comunicação de registro” evidencia a existência de 

mera cobrança, de modo que a parte Autora deixou de comprovar a 

ocorrência de negativação em seu CPF, ônus que lhe incumbia, nos 

termos do art. 373, I do CPC. Dessa forma, incabível dano moral 

indenizável. Nesse sentido: Ementa: APELAÇÃO CIVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO A JUSTIFICAR OS DESCONTOS 

REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS, NO CASO. SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS. 1. Uma vez reconhecida a ausência de contratação, de 

rigor determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente 

cobrados, espécie de “pena privada” (multa civil) imposta pelo próprio 

legislador àquele que cobra quantia indevida do consumidor. 2. Por outro 

lado, a mera cobrança indevida de valores, por si só, não gera abalo à 

personalidade do consumidor. Até porque tal cobrança não acarretou a 

negativação do nome do demandante – não havendo falar, portanto, em 

dano in re ipsa -, não tendo sido comprovada, ademais, ocorrência de 

qualquer outra situação passível de configurar dano moral. 3. Logo, de 

rigor manter a sentença de parcial procedência da ação, ao efeito de 

declarar a inexistência dos débitos e ordenar a restituição em dobro, 

descabendo, contudo, a indenização por suposto dano moral, na medida 

em que não demonstrado. 4. Por fim, em que pese a apresentação da 

contestação tenha sido intempestiva, o procurador da parte autora 

prestou trabalho e, ao final, viu os pedidos iniciais terem parcial 

procedência. Logo, é evidente que deve receber honorários 

sucumbenciais. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. 

APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. (TJRS Apelação Cível, Nº 

70083121095, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 04-11-2019). Grifei. Portanto, 

presentes os elementos para declarar inexistência do débito de R$ 

referente a compra de n. 82092 eis que não houve comprovação da 

entrega do produto. Por fim, o fato reconhecido não ultrapassa o 

descumprimento contratual, ou dissabor comum nas relações da vida 

cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a 

demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte. Isto 

posto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a inexistência do débito no valor 

R$ 443,47 (quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e sete 

centavos), referente ao pedido n. 82092, campanha 16; e b) indeferir o 

pedido de dano moral, 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: 1021762-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DA SILVA GILIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021762-11.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARIANA DA SILVA GILIOLI REQUERIDO: BRADESCARD ELO 

PARTICIPACOES 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$ 1.336,68 (mil trezentos e trinta e seis 

reais e sessenta e oito centavos); - que não reconhece 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 RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO Defiro o pedido de retificação a fim 

de que passe a constar BANCO BRADESCARD S/A, inscrito no CNPJ sob 

o nº 04.184.779/0001-01. -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. 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 meras alegações, 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 
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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 

reipsa”,ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a parte Reclamante possui outras 

anotações junto ao SPC/Serasa, no entanto, são supervenientes à 

discutida na presente reclamação, o que afasta a incidência da Sumula 

385/STJ. Inobstante a não aplicação da referida súmula, a existência de 

outro apontamento, como no presente caso, deve ser levado em 

consideração para fixação do quantum indenizatório, permanecendo nos 

limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento 

sem causa. Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto 

de renda das empresas devem respeitar o binômio “necessidade e 

usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a 

presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte 

Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS 

DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - 

DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos 

ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de 

renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - 

Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: 

RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - 

Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) 

declarar a inexistência do débito no valor R$ 1.336,68 (mil trezentos e 

trinta e seis reais e sessenta e oito centavos); b) condenar a parte 

Reclamada a pagar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC), a partir do 

arbitramento; c) permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, 

informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício 

ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro; e, d) tratando-se 

de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito, 

com julgamento de mérito. Determino que a secretaria proceda alteração 

do polo passivo a fim de que passe a constar BANCO BRADESCARD S/A, 

inscrito no CNPJ sob o nº 04.184.779/0001-01. 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: 1021605-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA KAREN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-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: 1021605-38.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CAMILA KAREN 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, sob a alegação de que não 

possui débitos com a Reclamada, desconhecendo a origem da 

negativação no valor de R$ 312,65 (trezentos e doze reais e sessenta e 

cinco 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 AUSENCIA DO DOCUMENTO 

INDISPENSÁVEL Deixo de acolher a referida preliminar, vez que o extrato 

juntado é válido. -AUSENCIA DA PRETENSÃO RESISTIDA Rejeito a 

preliminar, haja vista não estar condicionada a prestação jurisdicional ao 

esgotamento da via administrativa. -DA 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. 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 
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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$ 312,65 

(trezentos e doze reais e sessenta 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; e, d) tratando-se de condenação, por ato 

ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da 

Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito, com julgamento de 

mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

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: 1014706-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HOMERO DE CARVALHO (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))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014706-24.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

HOMERO DE CARVALHO 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$ 149,97 (cento 

e quarenta e nove reais, noventa 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. Preliminares -DA AUSENCIA DE 

PROVA MINIMA Verifico que a inicial está devidamente instruída, conforme 

arts. 319 e 320 do CPC, ademais, a prestação jurisdicional não está 

condicionada ao esgotamento da via administrativa. Rejeito a preliminar. 

-DA AUSENCIA DE DOCUMENTO INDISPENSAVEL Rejeito a preliminar 

arguida, pois o comprovante de residência pertence a sua genitora e, pelo 

principio da boa fé, supre a necessidade de documento em nome próprio. 

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 que 

identifique a parte Autora bem como a contratação; 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 reipsa”,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 
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RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 

10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. De outro lado, conforme documento 

do SERASA, colacionado à contestação e não impugnada pela parte 

Reclamante, está registrada a existência de negativação(ões) em nome da 

parte Reclamante, anterior(es) àquela discutida nos autos, o que impede, 

no caso concreto, a configuração de dano decorrente da falha na 

prestação do serviço. Aplicável, no caso, a Súmula 385 do STJ. “Súmula 

385 - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Nesse sentido: “Ementa: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão 

recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da 

controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de 

prestação jurisdicional. 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). 3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido 

acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos 

de crédito, o seu fundamento - "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", cf. REsp 

1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações 

voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 4. 

Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras 

anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do 

autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega 

provimento.” (STJ – 2ª S – REsp nº 1.386.424/MG – RELª. para acórdão 

MINª. MARIA IZABEL GALOTTI – j. 27/04/2016). Grifei. 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$ 149,97 (cento 

e quarenta e nove reais, noventa e sete centavos); b) indeferir o pedido 

de indenização por dano moral; e, 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, 

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: 1020187-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO OAB - MT0006409A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020187-65.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

FERNANDO BARBOSA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento”. (STJ - 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP - 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende ser reparada pelos danos morais 

oriundos do adiantamento unilateral do horário do voo contratado da 

Reclamada, sem prévia comunicação, atrapalhando planejamento 

profissional e pessoal do dia. No presente caso, evidente a relação de 

consumo e presumidos verdadeiros os fatos narrados pela parte 

Reclamante. Contudo, a simples alteração do horário do voo contratado 

pela Reclamante, ainda que sem prévia comunicação, sem repercussão 

objetiva na vida do consumidor, não autoriza o reconhecimento do dano 

moral. Nesse sentido: “EMENTA ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE VOO 

PROCEDIDA PELA RÉ. AVISO PRÉVIO SOBRE A ALTERAÇÃO DO 

HORÁRIO DO VOO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. MANTIDA A 

VIAGEM PROGRAMADA, AINDA QUE COM ESCALAS. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. 1. Autores recorreram da decisão de origem que julgou 

parcialmente procedente a demanda, tão somente para conceder 

indenização pelos danos materiais, afastando o pleito de danos morais. 2. 

Os danos morais não restaram configurados, no caso em tela, pois a 

viagem programada pelos autores foi mantida, ainda que com escalas. 

Trata-se de mero transtorno sem qualquer ofensa a direitos da 

personalidade dos autores. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO”. 

(TJRS – 1ª T – RI Nº 71005736798 - rel.ª Mara Lúcia Coccaro Martins 

Facchini – j. 26/01/2016). Grifei. Inexiste nos autos comprovação de 

prejuízo a eventos sociais ou profissionais relacionados ao contratempo, 

sendo que a alegação de prejuízo pelo acréscimo de escala não prevista 

não se revela suficiente para configurar situação de relevante 

constrangimento ou abalo psicológico, sobretudo porque o voo para o 

destino pretendido foi efetivamente cumprido. Ainda que se considere a 

responsabilidade objetiva do prestador do serviço em face da incidência 

do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a 

demonstração da verossimilhança de suas alegações, em consonância 

com o disposto no art. 373, II, do CPC. Dessa maneira, restando ausente a 

demonstração do efetivo prejuízo, afastada está a hipótese de defeito do 

serviço, permanecendo o fato na esfera do aborrecimento decorrente da 

vida cotidiana, não indenizável. Isto posto, com fundamento no art. 487, I, 

do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer 

a falha na prestação do serviço e b) indeferir o pedido de indenização por 

danos morais, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019954-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA OAB - MT25429/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):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019954-68.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

SANDRA SILVA DE OLIVEIRA REQUERIDO: PERNAMBUCANAS 

FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de 

débito, bem como a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes 

e indenização por danos morais, por se tratar de cobrança em excesso. 

Em defesa, a parte Reclamada defende a legalidade da cobrança, no 

entanto, não esclarece a incongruência entre os valores cobrados e os 

efetivamente devidos pela Reclamante. 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. Ressalta-se que, 

nestas circunstâncias, ainda que existente em tese, vínculo negocial entre 

as partes, cumpre à Reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a origem dos 

valores cobrados, nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não 

o fez. No caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do 

serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e, se 

não a produzir, será responsabilizado. Verifica-se da fatura de id. 

27095451 que os créditos lançados totalizam R$ 4.319,74 (quatro mil, 

trezentos e dezenove reais e setenta e quatro centavos), ao passo que 

os débitos somam a importância de R$ 4.883,52 (quatro mil, oitocentos e 

oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), restando, portanto, a 

diferença de R$ 563,78 (quinhentos e sessenta e três reais e setenta e 

oito centavos) pendente de pagamento. Portanto, a cobrança do valor de 

R$ 1.752,03 (um mil, setecentos e cinquenta e dois reais e três centavos), 

na referida fatura, revela-se excessiva, devendo ser retificada para 

afastar o excesso cobrado e constar o débito efetivamente devido pela 

Reclamante, a saber: R$ 563,78 (quinhentos e sessenta e três reais e 

setenta e oito centavos). No entanto, não se pode olvidar que, mesmo 

ciente do valor efetivamente devido, a Reclamante deixou de efetuar 

qualquer pagamento, permanecendo inadimplente desde 19/08/19, a 

justificar a inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, em que 

pese em valor diferente do devido, situação, que, por si só, não é 

suficiente para configurar danos à esfera extrapatrimonial da Reclamante. 

Registre-se, ainda, que a aplicação do parágrafo único, do art. 42 do CDC, 

não se revela cabível, justamente porque não verificada a ocorrência de 

pagamento indevido, sem a qual não se pode falar em restituição. Por fim, 

embora o fato reconhecido seja injusto, não ultrapassa o descumprimento 

contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo 

falar-se em dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano 

extrapatrimonial à honra subjetiva da parte Reclamante. Nesse sentido: 

“EMENTA: AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇOS 

NÃO CONTRATADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. I. Havendo alegação de cobrança indevida por serviço 

não contratado, em relação de consumo, via de regra, incumbe à ré fazer 

prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

da autora, ônus não desincumbido no caso dos autos, pois deixou de 

comprovar a solicitação, contratação ou utilização dos serviços cobrados 

indevidamente. Assim, imperiosa é a manutenção da sentença que 

declarou a inexigibilidade dos serviços e débitos cobrados indevidamente. 

II. Os valores exigidos indevidamente pela ré e pagos pela autora deverão 

ser repetidos em dobro, na forma do artigo 42 , parágrafo único , do 

Código de Defesa do Consumidor , pois houve cobrança indevida de 

serviço diverso do contratado e o fornecedor não comprovou hipótese de 

engano justificável. III. A cobrança por serviços não contratados, por si 

só, não enseja condenação à indenização por danos morais. In casu, não 

verificada lesão ao direito de personalidade da autora. IV. Sucumbência 

redimensionada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME”. (TJRS – 

17ª CC - AC nº 70080805104, Décima – Rel.: Liege Puricelli Pires – j. em 

18/04/2019). Grifei. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para: a) afastar o 

excesso cobrado na fatura de id. 27095451, para manter o débito de R$ 

563,78 (quinhentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos), 

acrescido dos encargos contratuais decorrentes da mora, a partir do 

vencimento; b) indeferir o pedido de indenização por danos materiais e c) 

indeferir o pedido de indenização por dano moral, extinguindo o feito com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020039-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MENDES SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA
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CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020039-54.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARIA MENDES SIQUEIRA REQUERIDO: SICREDI CENTRO NORTE 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante 

que foi surpreendida com a negativação de seu nome junto ao 

SCPC/SPC/Serasa por dívida que alega ser indevida. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito 

junto a Reclamada, bem como a baixa da restrição correspondente e 

indenização por danos morais. A prova produzida na própria petição 

inicial, corroborada pela Reclamada em contestação (id. 27152658 e 

28887059), ilustra que a Reclamante fez uso do cheque especial em 

02/10/19, mantendo-se com saldo negativo, na sua conta corrente mantida 

junto a Reclamada, até 01/11/19, vindo a reiterar o uso do cheque especial 

na mesma data e adimpli-lo somente em 02/12/19, a justificar a inclusão do 

seu nome nos cadastros de inadimplentes. Assim, as provas carreadas 

aos autos demonstram a ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Destaco, ainda, que 

a responsabilidade pela notificação prévia da inclusão nos cadastros de 

inadimplentes é do órgãos mantenedor do cadastro, nos termos da Súmula 

359 do STJ, não podendo a Reclamada responder pela falha deste. De 

outro lado, a propositura de reclamação judicial (aproveitando-se da 

gratuidade em primeiro grau), sabendo ser devedor, para, com sorte, 

alcançar condenação em dano moral (busca pela indenização), mostra-se 

verdadeira aventura jurídica caracterizadora da má-fé e que deve ser 

prontamente repelida (art. 80, II e V, do CPC). Desimporta no caso se a 

parte Reclamante tem direito ao benefício da justiça gratuita, haja vista que 

a condenação ao pagamento da pena de litigância de má-fé não está 

abrangida pela AJG. Aliás, esse entendimento já foi objeto de enunciado 

do FONAJE: “Enunciado 114: A gratuidade da justiça não abrange o valor 

devido em condenação por litigância de má-fé.” Ademais, a isenção da 

condenação ao pagamento da pena de litigância de má-fé representa 

completo desvirtuamento da AJG. A justiça gratuita destina-se à isenção 

das despesas necessárias ao ajuizamento de uma ação, não à isenção do 

pagamento de verba que representa verdadeira punição ao litigante 

improbo. No mais, estar-se-ia incentivando o exercício temerário do direito 

de ação. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 

DO CPC. 1. "A concessão da gratuidade da Justiça, não tem o condão de 

eximir o beneficiário da concessão do recolhimento da punição por 

conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do 

processo, que sobreleva aos interesses da parte" (AgRg nos EDcl no 

AgRg no AgRg no Ag 1250721 / SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 

10/02/2011). Precedentes. 2. O art. 3º da Lei n. 1.060/1950 delineou todas 

as taxas, custas e despesas às quais o beneficiário faz jus à isenção, 

não se enquadrando no seu rol eventuais multas e honorários 

advocatícios impostos pela atuação desleal da parte no curso da lide. 3. A 

intenção do legislador ao conceder a assistência judiciária foi proporcionar 

o acesso ao Judiciário a todos, até mesmo aos que se encontram em 

condição de miserabilidade, e não criar mecanismos para permitir às 

partes procrastinar nos feitos sem sujeitar-se à aplicação das sanções 

processuais. 4. Recurso especial provido.” (STJ – 2ª T - REsp 1259449/RJ 

RECURSO ESPECIAL 2011/0131457-0 – rel. min. MAURO CAMPBELL 

MARQUES – j. 15/09/2011 – DJe 21/09/2011). Grifei. Isto posto, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o feito com julgamento de mérito. Ademais, reconhecendo a 

litigância de má-fé, CONDENO a parte Reclamante ao pagamento de multa 

de 2% (dois por cento) do valor da causa, custas processuais e 

honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, 

da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Transitada em julgado, 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020341-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020341-83.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

SANDRA MARA SANTOS DA SILVA REQUERIDO: BANCO PAN PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 
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dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de 

débito, bem como, a exclusão do seu nome dos cadastros de 

inadimplentes e indenização por danos morais, por se tratar de cobrança 

indevida. Em defesa, a parte Reclamada defende a legalidade débito, no 

entanto, não apresenta nenhum documento apto para comprovar a sua 

origem. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, escorreita a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, ainda que 

existente, em tese, vínculo negocial entre as partes, cumpre à Reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a origem do débito por contraprestação de eventuais 

produtos fornecidos ou serviços prestados, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Entretanto, assim não o fez. Inexiste nos autos a demonstração 

inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; áudio da 

gravação; e-mail; etc...) que originou o débito discutido, sendo que “telas 

de sistemas” isoladas e eventualmente apresentadas não se prestam a 

comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia. No caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano 

decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, 

ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: 

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ 

somente permite a alteração do valor da indenização por danos morais, 

arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente 

irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para 

rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do 

consumidor para majorar o valor dos danos morais, seria necessário 

revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, 

da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - 

REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a 

parte Reclamante possui outras anotações negativas em seu nome, no 

entanto, posteriores à discutida na presente reclamação, o que afasta a 

incidência da Súmula 385/STJ. Inobstante a não aplicação da referida 

súmula, a existência de outros apontamentos, sem demonstração 

inequívoca da sua ilegitimidade, como no presente caso, deve ser levada 

em consideração para fixação do quantum indenizatório, permanecendo 

nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do 

enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que as despesas 

dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio 

“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), 

concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título 

dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - 

DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR 

ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações 

civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo 

do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou 

usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos 

Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 

31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para: a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 

1.171,41 (um mil, cento e setenta e um reais e quarenta e um centavos); b) 

condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um 

por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir 

desta data; c) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o 

valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada e d) permanecendo a negativação após o trânsito 

em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo 

expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020358-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDY LAURA OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020358-22.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LEIDY LAURA OLIVEIRA DE SOUZA REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a 

parte Reclamante que foi surpreendida com a negativação de seu nome 

junto ao SPC/SCPC/Serasa por dívida que alega ser indevida. Em 

contestação, a parte Reclamada apresenta gravação de áudio ilustrando 

ligação mantida entre as partes, a justificar a contratação do serviço e 

respectiva dívida, sem oposição pela parte Reclamante. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 
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relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito 

junto a Reclamada, bem como, a exclusão do seu nome dos cadastros de 

inadimplentes e indenização por danos morais, por se tratar de cobrança 

indevida. A prova produzida pela Reclamada em contestação, ilustrando 

que o crédito cobrado foi legitimamente contratado pela parte Reclamante, 

demonstra a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida 

e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Destaco ainda que a parte promovente sequer se 

opõe à gravação de áudio colacionada pela Ré, limitando-se a afirmar 

genericamente que inexiste comprovação da origem do débito, o que não 

prospera. De outro lado, a propositura de reclamação judicial 

(aproveitando-se da gratuidade em primeiro grau), sabendo ser devedor, 

para, com sorte, alcançar condenação em dano moral (busca pela 

indenização), se mostra verdadeira aventura jurídica caracterizadora da 

má-fé e que deve ser prontamente repelida (art. 80, II e V, do CPC). 

Desimporta no caso se a parte Reclamante tem direito ao benefício da 

justiça gratuita, haja vista que a condenação ao pagamento da pena de 

litigância de má-fé não está abrangida pela AJG. Aliás, esse entendimento 

já foi objeto de enunciado do FONAJE: “Enunciado 114: A gratuidade da 

justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de 

má-fé.” Ademais, a isenção da condenação ao pagamento da pena de 

litigância de má-fé representa completo desvirtuamento da AJG. A justiça 

gratuita destina-se à isenção das despesas necessárias ao ajuizamento 

de uma ação, não à isenção do pagamento de verba que representa 

verdadeira punição ao litigante improbo. No mais, estar-se-ia incentivando 

o exercício temerário do direito de ação. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 

CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CPC. 1. "A concessão da 

gratuidade da Justiça, não tem o condão de eximir o beneficiário da 

concessão do recolhimento da punição por conduta que ofende a 

dignidade do tribunal e a função pública do processo, que sobreleva aos 

interesses da parte" (AgRg nos EDcl no AgRg no AgRg no Ag 1250721 / 

SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 10/02/2011). Precedentes. 2. O 

art. 3º da Lei n. 1.060/1950 delineou todas as taxas, custas e despesas 

às quais o beneficiário faz jus à isenção, não se enquadrando no seu rol 

eventuais multas e honorários advocatícios impostos pela atuação desleal 

da parte no curso da lide. 3. A intenção do legislador ao conceder a 

assistência judiciária foi proporcionar o acesso ao Judiciário a todos, até 

mesmo aos que se encontram em condição de miserabilidade, e não criar 

mecanismos para permitir às partes procrastinar nos feitos sem 

sujeitar-se à aplicação das sanções processuais. 4. Recurso especial 

provido.” (STJ – 2ª T - REsp 1259449/RJ RECURSO ESPECIAL 

2011/0131457-0 – rel. min. MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 15/09/2011 

– DJe 21/09/2011). Grifei. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com julgamento 

de mérito. Ademais, reconhecendo a litigância de má-fé, CONDENO a parte 

Reclamante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor da 

causa, custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos 

do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. 

Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020181-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINETE DAS NEVES LEITE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020181-58.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ROSINETE DAS NEVES LEITE SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Preliminar. - DA CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. A tutela jurisdicional não está condicionada ao ingresso anterior nas 

vias administrativas ou ao esgotamento dos demais meios extrajudiciais de 

solução de conflito. Rejeito, portanto, a preliminar. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de 

débito, bem como, a exclusão do seu nome dos cadastros de 

inadimplentes e indenização por danos morais, por se tratar de cobrança 

indevida. Em defesa, a parte Reclamada sustenta a legalidade da 

cobrança, todavia, não apresenta nenhum documento apto a comprovar a 

contratação. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, escorreita a 

inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação 

de inexistência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta-se que, nestas 

circunstâncias, ainda que existente em tese, vínculo negocial entre as 

partes, cumpre à Reclamada trazer aos autos documentos consistentes 

que pudessem comprovar inequivocamente a origem do débito por 

contraprestação de eventuais produtos fornecidos ou serviços prestados, 

nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. Inexiste 

nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato 

devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...) que originou o 

débito discutido. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da 

obrigação processual que lhe competia. No caso, caracterizado está o 

defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva 

pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 
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CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Por fim, considerando 

que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 

rejeito a preliminar e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) declarar a 

inexistência do débito no valor de R$ 988,39 (novecentos e oitenta e oito 

reais e trinta e nove centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e 

correção monetária (INPC) a partir desta data; c) tratando-se de 

condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada e d) permanecendo 

a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim 

de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para 

baixa definitiva do registro, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020060-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA VITORIA FERNANDES FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR LEAO DE CAMPOS OAB - MT17915-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):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020060-30.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ISABELA VITORIA FERNANDES FIGUEIREDO REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Preliminar. - DA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. O pedido 

de retificação do polo passivo revela-se inócuo, pois cadastrado no 

sistema PJe a denominação tal como pretendida pela parte Reclamada. 

Assim, 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 – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de 

débito, bem como, a exclusão do seu nome dos cadastros de 

inadimplentes e indenização por danos morais, por se tratar de cobrança 

por débito adimplido (boleto com vencimento em 28/05/19, no valor de R$ 

433,82 - quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos). Em 

defesa, a parte Reclamada sustenta a legalidade da cobrança, todavia, 

não apresenta nenhum documento hábil a justificar a manutenção da 

cobrança de débito inequivocamente adimplido. No presente caso, em face 

da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua 

hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da prova por ora da 

antecipação de tutela (id. 27335779). Ressalta-se que, nestas 

circunstâncias, ainda que existente, em tese, vínculo negocial entre as 

partes, cumpre à Reclamada trazer aos autos documentos consistentes 

que pudessem justificar a manutenção do débito, nos termos do art. 373, II, 

do CPC. Entretanto, assim não o fez. Inexiste nos autos a demonstração 

inequívoca do débito discutido, sendo que “telas de sistemas” isoladas e 

eventualmente apresentadas não se prestam a comprovar a relação 

jurídica entre as partes, sobretudo porque descrevem débito diverso do 

reclamado (Nota Promissória vencida em 17/09/19, no valor de R$ 

1.032,30). Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia. No caso, caracterizado está o defeito do 

serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, 

para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 
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2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em 

imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio “necessidade 

e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a 

presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte 

Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS 

DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - 

DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos 

ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de 

renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - 

Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: 

RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - 

Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, rejeito a preliminar e, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para: a) tornar definitivos os efeitos da decisão de id. 

27335779; b) declarar a inexistência do débito com vencimento em 

28/05/19, no valor de R$ 433,82 (quatrocentos e trinta e três reais e 

oitenta e dois centavos; c) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e 

correção monetária (INPC) a partir desta data; 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) permanecendo 

a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim 

de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para 

baixa definitiva do registro, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. 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: 1017358-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE MARQUES DE LIMA (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):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017358-14.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LEANDRO JOSE MARQUES DE LIMA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Prejudicial de Mérito. - 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. Preliminares. - DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA A 

PROPOSITURA DA AÇÃO. A presente Reclamação se encontra 

devidamente instruída com os documentos necessários para o deslinde do 

feito, restando suficiente demonstrada a inscrição negativa objeto de 

discussão, inexistindo exigência legal de apresentação do extrato de 

negativação oficialmente expedido pelo SCPC/SPC/Serasa para tal fim, 

tampouco de comprovante de endereço em nome próprio, bastando a sua 

indicação. - DO VALOR DA CAUSA. O valor atribuído à causa 

correspondente à pretensão econômica da parte Reclamante, vertida na 

presente reclamação, de modo que incabível sua retificação. - DA INÉPCIA 

DA PETIÇÃO INICIAL. A petição inicial contém todos os requisitos exigidos 

pelos artigos 319 e 320 do CPC. - DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE 

CUSTAS EM DEMANDA EXTINTA PELA CONTUMÁCIA. Em que pese a 

existência de demanda anterior (processo nº 8050200-93.2017.811.0001) 

contendo as mesmas partes, extinta pela contumácia da parte Reclamante, 

com condenação ao pagamento de custas, verifica-se que inexiste 

identidade entre as causas de pedir, pois diversos os débitos discutidos, 

não se tratando, portanto, de renovação de ação. Rejeito, portanto, as 

preliminares. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do 

feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da 

lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito, bem 

como, a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes e 

indenização por danos morais, por se tratar de cobrança indevida. Em 

defesa, a parte Reclamada sustenta a legalidade da cobrança, todavia, 

não apresenta nenhum documento apto a comprovar a contratação. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, escorreita a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, ainda que existente 

em tese, vínculo negocial entre as partes, cumpre à Reclamada trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a origem do débito por contraprestação de eventuais 

produtos fornecidos ou serviços prestados, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Entretanto, assim não o fez. Inexiste nos autos a demonstração 

inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; áudio da 

gravação; e-mail; etc...) que originou o débito discutido. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia. No caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano 

decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, 

ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: 
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“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 outra anotação negativa em seu nome, no 

entanto, posterior à discutida na presente reclamação, o que afasta a 

incidência da Sumula 385/STJ. Inobstante a não aplicação da referida 

súmula, a existência de outros apontamentos, sem demonstração 

inequívoca da sua ilegitimidade, como no presente caso, deve ser levada 

em consideração para fixação do quantum indenizatório, permanecendo 

nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do 

enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que as despesas 

dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio 

“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), 

concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título 

dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - 

DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR 

ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações 

civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo 

do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou 

usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos 

Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 

31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, rejeito a 

prejudicial de mérito e as preliminares e, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) declarar 

a inexistência dos débitos no valor total de R$ 540,46 (quinhentos e 

quarenta reais e quarenta e seis centavos); b) condenar a parte 

Reclamada a pagar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data; c) 

tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser 

dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada e d) 

permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte 

nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão 

Negativador, para baixa definitiva do registro, extinguindo o feito, com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015168-78.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

SUELI PEREIRA FERRAZ REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticiou a parte 

Reclamante, em síntese, que adquiriu passagens aéreas da Reclamada 

para o seguinte trecho: Aracaju/SE a Cuiabá/MT (com conexão em São 

Paulo - duração de 1h15min). Data da viagem: 13/08/2019 Saída: 16h50min 

Chegada ao destino final: 22h15min. Relatou que em virtude do atraso em 

Aracaju/SE chegou ao local da conexão com atraso, o que ocasionou a 

perda do embarque a Cuiabá/MT. Afirmou que para conseguir embarcar 

novamente ficou na fila por duas horas, e somente foi realocada no Voo 

da Azul no dia 14/08/2019 às 5h45min. Relatou que foi disponibilizado 

hotel. Nos pedidos requereu a condenação em danos morais, pois chegou 

ao destino final com mais de quinze horas de atraso. A Reclamada, em 

contestação, alegou que em razão de condições meteorológicas o voo 

contrato foi impedido de proceder à decolagem, por fim pugnou pela 

improcedência de todos os pedidos. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. No presente caso, em 

face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Verifico a demonstração nos autos de que houve falha na prestação de 

serviços, uma vez que, a impossibilidade de cumprir o contrato de 

transporte, da forma como convencionada. A condição meteorológica ou 

qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do 

serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, 

capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar 

os transtornos, o que não ocorreu no presente caso. Outrossim, inexiste 

provas hábeis que atestem a ocorrência de mau tempo, vez que foi 

apresentado pela parte autora outros voos em horários similares 

chegaram ao destino. Nesse sentido: “Ementa: RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. 

CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. 

SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE 

NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. 

FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por 

danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia 

aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, 

submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em 

aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões 

do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em 

obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação 

inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui 

falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida 

assistência material e informacional ao consumidor lesado, 

independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral 

decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das 

especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da 

verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). 6. Recurso especial provido." (STJ - REsp n. 1280372/SP – rel. min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014.). Grifei. Assim, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa 

do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente do de culpa, sendo suficiente a prova da existência do 

fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 

comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativa a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados. No caso concreto, a parte Reclamante suportou 

mais de sete horas de atraso para o embarque, chegou ao destino final 

com nove horas de atraso, o fato ultrapassou o mero descumprimento 

contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano 

moral à honra subjetiva da parte Reclamante. Deste modo, revendo as 
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circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da 

reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) condenar a pagar o valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., e correção monetária 

(INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ), extinguindo o feito, com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Tathyane G. da 

Matta Kato Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 

270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 

(cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1008449-80.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

RUBIA MARA BENEVENUTO DE SOUZA REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticiou a parte 

Reclamante que é beneficiaria do plano de saúde operado pela Requerida, 

que no dia 13/02/2019 por apresentar fortes dores abdominais ingressou 

no hospital São Matheus, credenciado à requerida, que na ocasião foi 

diagnosticada com “perfuração tamponada em alça alimentar eferente, 

punctória, tamponada, com forte suspeita de perfuração por corpo 

estranho (vide laudo médico)”, em razão disso foi submetida ao tratamento 

cirúrgico de urgência, no entanto, a requerida não concedeu a autorização 

alegando que a Reclamada encontrava-se em período de carência até 

30/06/2019. Nos pedidos requereu a indenização material e 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. - Revelia. 

Diante da ausência da contestação reconheço a revelia e seus efeitos, 

posto que o Enunciado n. 11 do FONAJE assevera que nas causas de 

valor superior a vinte salários mínimos, a ausência de contestação, escrita 

ou oral, ainda que presente o réu, implica revelia. Dessa forma reputam-se 

verdadeiros os fatos alegados na petição inicial. 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. Além da presunção da 

veracidade dos fatos narrados na inicial, a parte Reclamante trouxe aos 

autos provas suficientes para provar o fato constitutivo do seu direito, já 

que apresentou o laudo médico, comunicado de recusa de tratamento e 

comprovante dos gastos com o procedimento cirúrgico. O laudo médico 

atestou a urgência do procedimento cirúrgico, o que afasta o período de 

carência superior a vinte e quatro horas. Portanto, verifica-se o ato ilícito 

por parte da Requerida, visto que a Reclamada não estava no período de 

carência de 24 horas. O Enunciado da Súmula 597-STJ dispõe que: "A 

cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização 

dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de 

urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 

horas contado da data da contratação.”. A responsabilidade do 

fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em 

decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do 

CDC. Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de 

indenizar, deveria provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, 

do art. 14, do CDC), o que não se verificou no presente caso. O Art. 6º do 

CDC, assevera que: “São direitos básicos do consumidor: I - a proteção da 

vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no 

fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou 

nocivos;”. Destaca-se que são considerados como impróprios os serviços 

que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se 

esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares 

de prestabilidade. Em face disso, razão assiste à parte Reclamante, logo 

deve ser indenizada pelos gastos com o procedimento cirúrgico. O dano 

material perseguido é de R$ 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais), e 

vem representado por notas fiscais eletrônicas, cheques e comprovante 

da transação via cartão de crédito. Os documentos apresentados 

comprovam satisfatoriamente os dispêndios financeiros suportados pela 

Reclamada. (Id. Num. 24092931 - Pág. 2 e seguintes) Quanto ao dano 

moral, ao realizar o serviço para qual se prestou, a parte ré assume os 

riscos pelos defeitos e vícios nos serviços. A responsabilidade se traduz, 

simplesmente, no fato concreto do dever de prestar um serviço à altura da 

dignidade do ser humano, devendo indenizar os seus clientes quando 

ocorrerem eventuais prejuízos e vícios nos serviços prestados. Não há 

dúvidas de que a conduta da Requerida provocou transtornos, aflições e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral. No caso 

concreto, o fato ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou 

dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra 

subjetiva da parte Reclamante. Com efeito, evidenciado o mau atendimento 

e descaso ao consumidor é direito básico do consumidor, a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos (Art.6, VI, CDC). Acrescenta-se que o contrato é 

obrigatório entre as partes e o seu descumprimento caracteriza falha na 

prestação do serviço. O descaso e má prestação do serviço ao 

consumidor configura ato ilícito, e, o artigo 186 do Código Civil ressalta: 

“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito.”. O dano moral além de servir como reparação do 

prejuízo moral suportado indevidamente, serve também como instrumento 

didático pedagógico para que as empresas e os estabelecimentos 

comerciais se ajustem ao CDC e passem a respeitar não só a legislação 

em vigor, mas o consumidor e a própria relação de consumo. Deste modo, 

revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos 

limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento 

sem causa. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial para: a) 

Condenar a Requerida a indenizar em danos materiais no valor de R$ 

14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais); com correção monetária, 

indexada pelo INPC, a partir do desembolso e juros simples de mora de 1% 

(um por cento) a.m, a partir da citação; b) condenar a parte Reclamada a 

pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por 

danos morais, com juros simples de mora de 1% (um por cento) a.m., a 

partir da citação e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 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. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga 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: 1009026-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO DE AMORIM GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DOS SANTOS DUARTE OAB - MT23603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO BIRAL DE FREITAS OAB - MT12678-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009026-58.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CLODOALDO DE AMORIM GUIA REQUERIDO: GEOSOLO ENGENHARIA 

PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA Vistos, etc. Relatório. Noticiou a 

parte Reclamante que em 23/08/2018 ao pilotar uma motocicleta colidiu 
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com uma máquina de rolo pneumático de 16 toneladas, conduzida pelo 

preposto da Requerida, que no momento a Requerida realizava obra sem a 

devida sinalização. Em face do relato requereu a indenização material e 

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. Preliminar - ilegitimidade ativa. O condutor da motocicleta é parte 

legítima para propor a ação indenizatória independentemente da prova da 

propriedade, pois o Reclamante sofreu as consequências da colisão e é 

responsável pela reparação de danos perante o proprietário. Acerca do 

tema: "JUIZADO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE 

ATIVA. CONDUTOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. A jurisprudência deste 

Tribunal de Justiça é firme quanto à legitimidade ativa do condutor do 

veículo, ainda que não proprietário do bem, para reclamar em juízo a 

reparação dos danos causados ao veículo quando em sua posse, dada a 

sua responsabil idade perante o proprietár io.  (…)(TJ-DF 

07037512820188070009 DF 0703751-28.2018.8.07.0009, Relator: 

SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 

15/02/2019, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/02/2019 . Pág.: Sem 

Página Cadastrada.)”. Ante o exposto, 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. No 

caso, a Requerida é concessionária de serviço público, nesses casos a 

Constituição Federal estabelece, no parágrafo 6º do artigo 37, a 

responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e de direito 

privado prestadoras de serviços públicos diante dos danos que seus 

agentes causarem a terceiros. A delegação de serviços está 

regulamentada pela Lei 8.987/95, na qual fica expresso que essas 

empresas prestam o serviço por sua conta e risco, e em caso de danos 

assumem a responsabilidade objetiva de repará-los. O dever de indenizar 

pode ser afastado quando há provas de que o acidente ocorreu por culpa 

exclusiva da vítima. Todavia, no caso não se comprovou a presença da 

excludente, visto que foi juntado boletim de ocorrência elaborado por 

policiais (Amando e Wagner) que atestaram que ouviram testemunhas que 

confirmaram que os prepostos da Requerida trabalhavam sem a devida 

sinalização. Comprovou-se, com a juntada de atestado, que o autor sofreu 

lesões em membro superior e inferior, panturrilha esquerda e fêmur direito, 

escoriações em dorso da mão direta e tornozelo esquerdo. Num. 

24203669 - Pág. 3 Dessa forma, com a apresentação do boletim que 

comprova a ausência de sinalização fica caracterizada a responsabilidade 

da parte Requerida. Isso porque, é norma elementar no trânsito que a 

obrigação de sinalizar é do responsável pela execução da obra ou do 

evento. (§1º, 95 do CTB). Portanto, a reclamada deu causa ao acidente, 

posto que foi negligente ao deixar de sinalizar a via. Ademais, o fato de a 

vítima transitar com motocicleta de terceiro sem o devido licenciamento não 

excluiu a obrigação de indenizar. Acrescenta-se que não há provas de 

que a parte Reclamante trafegava com velocidade excessiva e 

incompatível para as circunstâncias. Nesse caso, não basta a mera 

alegação. Deste modo, conclui-se pela culpa da parte Reclamada no 

evento, gerando o dever de indenizar. O dano material perseguido é de R$ 

1.862,00 (mil oitocentos e sessenta e dois reais), e vem representado por 

tabela FIPE, recibos, orçamentos em ordem e em consonância com a 

natureza da colisão. O boletim de ocorrência, noticiado por policiais, 

registra que a motocicleta foi liberada sem condições de trafegabilidade. 

Pontua-se que a propriedade do bem móvel pode ser provada com 

qualquer documento, a forma é livre, independe de registro no DETRAN, a 

Requerida não detém legitimidade para contestar a posse ou a propriedade 

da motocicleta em nome de terceiro. Em relação à reparação por dano 

moral, no caso concreto, o fato ultrapassa o mero dissabor das relações 

da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva que decorre das 

lesões experimentadas pelo Autor. Deste modo, revendo as 

circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da 

reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, para: a) 

condenar a parte Reclamada: a-1) em danos materiais, no valor de R$ 

1.862,00 (mil oitocentos e sessenta e dois reais), acrescidos de juros de 

1% (um por cento) a.m., e correção monetária (INPC), a partir do evento 

danoso (Súmula 43 do STJ); a-2) em dano moral, no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a contar 

do evento danoso e, correção monetária a partir desta data (Súmula 362 

do STJ); extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga SETENÇA 

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: 1003248-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CEZINIO DA SILVA BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOUZA BORGES OAB - MT13186-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003248-73.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CEZINIO DA SILVA BOTELHO REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório. Noticia a Reclamante: - que rescindiu 

contrato com a Empresa Reclamada e realizou portabilidade para outra 

empresa no mês de novembro/2018; que a empresa Reclamada ainda 

continuou gerando fatura dos meses de janeiro e fevereiro e negativou o 

nome da parte Reclamante referente às multas rescisórias. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No 

presente caso, nos termos da decisão de id. 28492396 tem-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. A tese inicial é de que a negativação 

combatida, deriva da cobrança de fatura após portabilidade. A parte 

reclamada alega que a linha do reclamante foi cancelada devido a débito 

no valor de R$489,68 (quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e 

oito centavos), relativos às faturas vencidas em 15/03/2019 (R$161,08), 

15/04/2019 (R$169,53) e 15/05/2019 (R$159,07). O reclamante nos 

documentos juntados no id. 28487178, e 28487183, juntada a petição 

inicial, comprova a portabilidade do mesmo numero de telefone. Deste 

modo, caracterizado está o defeito do serviço, resultando na 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso tendo em vista, ainda, a não comprovação de nenhuma 

excludente de responsabilidade (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No 

caso concreto, o fato por si só, configura dano extrapatrimonial “in re 

ipsa”, que independe de prova de sua ocorrência. Deste modo, revendo 

as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da 

reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. Nesse sentido: “Ementa: 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. Ante o exposto, com fulcro no art. 

487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo PROCEDENTE o pedido 
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inicial para: a) reconhecer a rescisão contratual por defeito na prestação 

do serviço; b) declarar a inexistência do débito R$ 489,68 (quatrocentos e 

oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos); c) determinar seja 

oficiado ao órgão negativador para exclusão do nome da parte 

Reclamante referente a esse crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de responsabilidade; e, d) condenar a parte Reclamada em dano moral, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por 

cento) a.m., a partir da citação e correção monetária (INPC), a partir desta 

data, extinguindo feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira 

Rondon 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: 1007883-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALTYANE PINHEIRO POUSSAN (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007883-34.2019.8.11.0001. INTERESSADO: 

WALTYANE PINHEIRO POUSSAN REQUERIDO: AVIANCA 

1007883-34.2019.8.11.0001 WALTYANE PINHEIRO POUSSAN X 

AVIANCA. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticiou a parte 

Reclamante, em síntese, que adquiriu em 28/11/2018, no valor de R$ 

2.481,40 (dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta centavos), 

quatro passagens aéreas da Reclamada para o trecho de Cuiabá a 

Fortaleza, que obteve a notícia que a Reclamada não operaria mais em 

Cuiabá, em razão da recuperação judicial, que pediu o reembolso, mas a 

Requerida somente lhe estornou a quantia de R$ 249,40. Nos pedidos, 

requereu a restituição de R$ 2.232,00 e a reparação em danos morais. A 

Reclamada não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou 

contestação. 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. - Revelia. Diante da ausência da parte ré na audiência de 

conciliação, reconheço a revelia e seus efeitos, nos moldes do art. 20 da 

Lei n. 9.099/95, dessa forma reputam-se verdadeiros os fatos alegados 

na petição inicial. 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. No presente caso, além da 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, as provas 

comprovam que a parte autora efetuou a compra das passagens. 

Portanto, verifico a demonstração nos autos de que houve falha na 

prestação de serviços, uma vez que a Reclamada não cumpriu o contrato 

de transporte. Assim, caracterizado está o inadimplemento contratual por 

culpa da requerida. Com efeito, não havendo culpa da Reclamada, a multa 

do reembolso deve ser afastada, logo, faz jus a parte autora a restituição 

integral do valor pago pelas passagens. Quanto ao estorno, constata-se 

na fatura do cartão apresentada que houve o estorno de R$ 249,40 no dia 

09/05 e estorno de R$ 249,40 no dia 15/05. Num. 23979791 - Pág. 10. 

Sendo assim, o valor a ser restituído é de R$ 1.982,60 (mil novecentos e 

oitenta e dois reais e sessenta centavos). Em relação ao dano moral, o 

fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual, ou 

dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em 

dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à 

honra subjetiva da parte. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) condenar a 

restituir o valor de R$ 1.982,60 (mil novecentos e oitenta e dois reais e 

sessenta centavos), com correção monetária indexada pelo INPC, a partir 

do desembolso e juros simples de mora de 1%, ao mês, contabilizado a 

partir da citação; extinguo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 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. Tathyane G. da Matta Kato 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: 1015937-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAUGIZA MENDES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(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):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015937-86.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LINDAUGIZA MENDES RIBEIRO REQUERIDO: CLARO 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 - PRINCIPAL. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide ou há pedido de julgamento, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento 

antecipado. No caso concreto, a parte Reclamante deixou de apresentar 

documentos necessários a fim de amparar sua alegação de inexistência 

de relação jurídica e consequente cobrança, com negativação indevida. 

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do 

serviço em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é 

obrigação da parte Reclamante a demonstração da verossimilhança de 

suas alegações. A circunstância de existir relação de consumo não 

impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também não 

é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da 

hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações 

(CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se verifica no presente caso. E mais, 

vindo a contestação com juntada de áudio (28174620) comprovando a 

contratação, confirmando dados da parte promovente, demonstrando, o 

cotejo entre fatos alegados em petição inicial e contestação, verdadeira 

tentativa de alteração da verdade dos fatos para locupletamento indevido 

que, no caso, merece o reconhecimento da litigância de má fé. Nesse 

sentido: “Ementa: RECURSO INOMINADO. IDOSO. CONSUMIDOR. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. 

ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA PELA DEMANDADA. RECURSO 

ADSTRITO AO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ E POR SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS 

QUE RESPALDA A APLICAÇÃO DA MULTA. ART. 80, II, DO CPC. AUSENTE 

JULGAMENTO EXTRA PETITA. ART. 81 DO CPC. PAGAMENTO DE CUSTAS 

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE É DEVIDO NO CASO DE LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. ART. 55 DA LEI n. 9.099/95. GRATUIDADE JUDICIÁRIA QUE 

SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO SUCUMBENCIAL, MAS NÃO 

DA multa POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJRS – 4ª TR – RI Nº 0046985-07.2018.8.21.9000 – REL. 

JUIZ LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA – J. 19/10/2018). 

Grifei. Isto posto, com fundamento nos arts. 80, II e V c.c. 487, I, ambos do 

CPC c.c. art. 55, da Lei nº 9.099/95 e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido principal para: a) reconhecida a litigância 

temerária, condenar a parte Reclamante como litigante de má fé ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, atualizado, em favor da parte Reclamada; b) 

fixo honorários de advogado, em 20% (vinte por cento), sobre o valor 

dado à causa, atualizado, devidos ao advogado da parte Reclamada; 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 
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arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon 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: 1015661-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

NATASHA MAIA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015661-55.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

DANILO ALVES RIBEIRO, NATASHA MAIA TEIXEIRA REQUERIDO: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A, DECOLAR.COM LTDA 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). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada 

no sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Lucélia 

Cristina Oliveira Rondon 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: 1016638-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARLON DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROSSI DA SILVA OAB - MT19530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA SALES TORTOLA OAB - MT24101-O (ADVOGADO(A))

EDSON LUIZ TORTOLA OAB - MT11087-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1016638-47.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

DARLON DIAS DA SILVA REQUERIDO: UNIDOS COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA - ME Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. A pretensão 

é exclusivamente ressarcimento de dano moral em razão da não 

transferência do veículo indicado na petição inicial junto ao órgão de 

Trânsito, quando da compra pela parte Reclamada. No caso, tratando-se 

de obrigação bilateral, tanto do comprador como do vendedor, não há 

espaço para pleito indenizatório em função deste único fato. Nesse 

sentido: “Ementa: INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. 

OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE DE TRANSFERIR A TITULARIDADE DO BEM, 

NOS TERMOS DO ARTIGO 123, §1º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO 

NACIONAL. CONTRIBUIÇÃO DA AUTORA PARA OS INCÔMODOS 

SOFRIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Não há dúvida de que 

a autora vendeu a motoneta para a ré em 26/0911 e essa somente veio a 

transferir a propriedade do bem junto ao DETRAN em março de 2014, 

conforme consta no termo de audiência da fl. 29, portanto quatro meses 

depois do ajuizamento da ação, descumprindo o disposto no art. 123, § 1º, 

do CTB. 2. No entanto, a autora contribuiu para os incômodos que alega 

ter sofrido, por não realizar a comunicação da venda ao DETRAN, no 

prazo de 30 dias, a teor do que estabelece o artigo 134 do Código de 

Trânsito Nacional, o que lhe desoneraria de qualquer cobrança/ônus 

posterior à venda. A alegação de que entregou todos os documentos à ré 

e por isso não teria como comunicar a venda ao DETRAN não é suficiente 

para eximir sua obrigação, pois deveria ter o cuidado, no momento de 

venda, de providenciar a documentação necessária para efetuar a 

comunicação. 3. Dano moral não configurado, haja vista que a autora 

colaborou para a situação, não comunicando a venda ao DETRAN, além de 

inexistir prova no sentido de que houve abalo a atributos de sua 

personalidade. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO DESPROVIDO.” (TJRS – 3ª TRC – RI nº 

0038495-35.2014.811.0001 – Relª. Lusmary Fatima Turelly da Silva – j. 

09/04/2015). Grifei. Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito com julgamento de 

mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon 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: 1018038-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO FRAZAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018038-96.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LIDIO FRAZAO DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BMG S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante, em síntese, 

que vem suportando descontos indevidos em sua folha de pagamento, 

que os descontos são provenientes de empréstimos consignados não 

contratados, afirmou que nunca possuiu vínculo jurídico com a parte 

Reclamada. Período dos descontos 01/2015 a 01/2017, denominação 

BANCO BMG CONSIGNAÇÃO, a parte autora relatou que os descontos 

foram fixos de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais), mas que o valor 

unificado decorre da parcela de R$ 411,47. Nos pedidos requereu a 

devolução da quantia de R$ R$ 2.485,41 (dois mil quatrocentos e oitenta e 

cinco reais e quarenta e um centavos), mais a reparação em 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 - Litispendência. A parte Reclamante distribuiu reclamações n. 

018045-88.2019.8.11.0001 e 1018043-21.2019.8.11.0001, em desfavor da 

mesma Reclamada, com o mesmo objeto jurídico e causa de pedir, da 

presente demanda. Ressal ta-se que no processo n . 

1018045-88.2019.8.11.0001, que tramitou no 1º Juizado Especial Cível de 
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Cuiabá, já houve a prolação da sentença. Denota-se que a parte 

Reclamante reclama do mesmo desconto nas diversas ações propostas, 

no entanto, visando angariar diversas indenizações por danos morais, 

dividiu o valor dos danos materiais referente aos descontos em diversas 

ações. Havendo distribuição de reclamação anterior, envolvendo as 

mesmas partes, pedido e causa de pedir, o caminho é a extinção da 

reclamação posterior. Nesse sentido: “Ementa: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESVIO DE FUNÇÃO. AUXILIAR DE 

ENFERMAGEM QUE EXERCIA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM. 

LITISPENDÊNCIA. 1- Trata-se de ação de indenização por desvio de 

função, através da qual a parte autora objetiva o pagamento das 

diferenças salariais decorrentes do desvio de função, julgada procedente 

na origem. 2) PRELIMINAR - Sinale-se que para a configuração da 

litispendência, prevista no artigo 337, inciso IV e parágrafos do CPC/2015, 

capaz de autorizar a extinção do processo, sem resolução de mérito com 

fundamento no inciso V, do artigo 485, do CPC/2015, é necessária a 

presença concomitante da chamada tríplice identidade: identidade de 

partes, pedido e causa de pedir com outra demanda ainda em curso. 

Assim, havendo a presença concomitante da tríplice identidade, está 

presente o instituto da coisa julgada e ou da litispendência. 3) Ocorre, in 

casu, que se fez presente a tríplice identidade em relação à demanda 

anteriormente ajuizada pelo autor (Processo n.001/1052440490-2), uma 

vez que o mesmo postulou diferenças salariais sob o argumento de que 

foi nomeado para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, mas que 

desenvolveu atribuições dos cargos de Técnico em Enfermagem. 4) Ante 

este aspecto, impõe-se o provimento do recurso, para extinguir o feito 

com fulcro no art. 485, inciso V, do CPC/15. RECURSO INOMINADO 

PROVIDO” (TJRS – 1ª TR – RI nº 71005405014 – CNJ 

0011603-55.2015.8.21.9000 – rel. juiz Niwton Carpes da Silva – j. 

28/04/2016) Ressalto que a matéria referente à litispendência é de ordem 

pública e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso, 

em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a 

sentença de mérito. (CPC, artigo 485, §3º). Ante o exposto, nos termos do 

art. 485, V, do CPC, indefiro a inicial, JULGANDO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito. Fica revogada eventual decisão antecipatória já 

proferida. Sem custas e honorários (art. 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. Tathyane G. da Matta 

Kato Juíza Leiga SETENÇA 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: 1015063-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015063-04.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ELIZABETH MARIA DE ARRUDA REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE 

PRODUTOS DE BELEZA LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório. Noticia o Reclamante que foi surpreendida com a negativação de 

seu nome junto ao Serasa/SPC por uma dívida no valor de R$ 334,25 

(trezentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos, que não possui 

relação jurídica com a Reclamada. Em defesa a Reclamada sustentou a 

legitimidade do débito, afirmou que o débito é proveniente de produtos 

adquiridos pela parte autora para revenda. Fundamento e decido. 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. A prova produzida em contestação (telas sistêmicas do 

cadastro e recibos assinados) e não impugnada pela parte Reclamante, 

demonstra ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida, 

por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito, com julgamento de 

mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Tathyane G. da Matta Kato 

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: 1007902-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANUBIA MARIA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (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):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007902-40.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANUBIA MARIA ROSA REQUERIDO: CLARO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório Noticia a parte Reclamante que contratou o serviço 

da reclamada, mas que no dia 11/05/2019 solicitou o cancelamento do 

serviço; que vem recebendo cobranças após dois meses do pedido de 

cancelamento; que pretende a declaração de inexistência do débito no 

valor de R$ 85,97 (oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos), 

referente à fatura vencida em 15/07/2019, e indenização por danos 

morais. A Reclamada reconheceu o pedido de cancelamento no dia 

11/05/2019, defendeu que a cobrança é legítima, pois seria decorrente de 

cobrança proporcional até o dia 11/05/2019. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. 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. Cinge-se a controvérsia acerca da existência de cobrança indevida 

referente a fatura com vencimento em 15/07/2019. Constata-se que a 

parte autora cancelou o serviço no dia 11/05/2019, pagou a fatura com 

vencimento no dia 15/05/2019 em 10/06/2019, a fatura com vencimento de 

05/2019 cobrou o consumo de 01/04/2019 a 30/04/2019. Pela dinâmica 

vislumbra-se que a consumidora consome os serviços para depois ser 

cobrada. Em seguida foi cobrada pela fatura com vencimento em 
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15/07/2019, que cobrou os serviços prestados durante 01/05/2019 a 

11/05/2019 de forma proporcional, ou seja, não há cobrança indevida da 

respectiva fatura, já que o cancelamento ocorreu em 11/05/2019. (Id. Num. 

25772734 - Pág. 8) Nota-se que a fatura do dia 15/06/2019 cobrou 

somente o serviço de telefonia no valor de R$ 10,00 (dez reais), assim o 

restante do plano, tais como internet e televisão, foi cobrado na fatura 

seguinte, isto é, em 15/07/2019. Assim, agiu a requerida no exercício 

regular de um direito, pois cobrou a consumidora de forma proporcional 

pelo período que o serviço estava ativo. Portanto, conclui-se que não 

houve vício na prestação do serviço, já que a reclamada atestou a 

regularidade da cobrança. Enfim, diante da inexistência de ato ilícito fica 

afastado o dever de indenizar. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPC, julgo IMPROCEDENTE os pedidos, extinguindo o feito com 

julgamento de mérito. Fica revogada, eventual decisão antecipatória já 

deferida. Sem custas e honorários (art. 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. SETENÇA 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: 1018939-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIL GONCALVES DE BRITO (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)

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: 1018939-64.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEONIL GONCALVES DE BRITO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante: - que teve 

seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelos seguintes 

débitos: R$ 421,51, (quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e um 

centavos); R$ 27,18 (vinte e sete reais e dezoito centavos); R$ 129,65 

(cento e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos); R$ 147,09 

(cento e quarenta e sete reais e nove centavos); R$ 189,65 (cento e 

oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos); R$ 150,66 (cento e 

cinquenta reais e sessenta e seis centavos); R$ 96,28 (noventa e seis 

reais e vinte e oito centavos); - que entrou em contato com a empresa 

reclamada através do protocolo n. 61504682 tendo sido informado que os 

débitos se referiam a UC. N. 6/1195233-0, a qual desconhece. 

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 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. Rejeito a preliminar. -DA JUNTADA DO EXTRATO 

ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO Deixo de acolher a referida preliminar, vez 

que o extrato juntado na exordial é válido. -DA INCOMPETENCIA 

TERRITORIAL Consta no documento de id. 26647731 a declaração de 

residência assinada a próprio punho pelo Reclamante, suprindo a 

necessidade da juntada de comprovante de residência em seu nome. 

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 os documentos desprovidos de assinatura, isolados e 

eventualmente 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. 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: 
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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 dos seguintes débitos: R$ 421,51, (quatrocentos e vinte e um 

reais e cinquenta e um centavos); R$ 27,18 (vinte e sete reais e dezoito 

centavos); R$ 129,65 (cento e vinte e nove reais e sessenta e cinco 

centavos); R$ 147,09 (cento e quarenta e sete reais e nove centavos); R$ 

189,65 (cento e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos); R$ 

150,66 (cento e cinquenta reais e sessenta e seis centavos); R$ 96,28 

(noventa e seis reais e vinte e oito 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: 1018807-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVED COSTA NASCIMENTO (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):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018807-07.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

DEIVED COSTA NASCIMENTO 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$ 81,31 (oitenta e um reais e trinta e um 

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 

AUSENCIA DE PROVA MINIMA Verifico que a inicial está devidamente 

instruída, conforme arts. 319 e 320 do CPC, bem como o art. 14 da lei 

9099/95. Rejeito a preliminar. - 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). Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 
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pedido para: a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 81,31 

(oitenta e um reais e trinta e um 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: 1022234-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES GOMES (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1022234-12.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

FABRICIO GONCALVES GOMES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 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 - PRINCIPAL. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide ou há pedido de julgamento, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. No caso concreto, a parte Reclamante deixou de 

apresentar documentos necessários a fim de amparar sua alegação de 

inexistência de relação jurídica e consequente cobrança, com negativação 

indevida. Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é 

obrigação da parte Reclamante a demonstração da verossimilhança de 

suas alegações. A circunstância de existir relação de consumo não 

impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também não 

é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da 

hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações 

(CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se verifica no presente caso. E mais, 

vindo a contestação com juntada de proposta de adesão, juntamente com 

cópia documentos pessoais, com inúmeras faturas não pagas, e faturas 

em aberto, demonstrando, o cotejo entre fatos alegados em petição inicial 

e contestação, verdadeira tentativa de alteração da verdade dos fatos 

para locupletamento indevido que, no caso, merece o reconhecimento da 

litigância de má fé. Nesse sentido: “Ementa: RECURSO INOMINADO. 

IDOSO. CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA PELA DEMANDADA. 

RECURSO ADSTRITO AO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E POR SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS QUE RESPALDA A APLICAÇÃO DA MULTA. ART. 80, II, DO 

CPC. AUSENTE JULGAMENTO EXTRA PETITA. ART. 81 DO CPC. 

PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE É 

DEVIDO NO CASO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 55 DA LEI n. 9.099/95. 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA QUE SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO 

PAGAMENTO SUCUMBENCIAL, MAS NÃO DA multa POR LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJRS – 4ª TR – 

RI Nº 0046985-07.2018.8.21.9000 – REL. JUIZ LUIS ANTONIO 

BEHRENSDORF GOMES DA SILVA – J. 19/10/2018). Grifei. Isto posto, com 

fundamento nos arts. 80, II e V c.c. 487, I, ambos do CPC c.c. art. 55, da 

Lei nº 9.099/95 e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido principal para: a) reconhecida a litigância 

temerária, condenar a parte Reclamante como litigante de má fé ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, atualizado, em favor da parte Reclamada; b) 

fixo honorários de advogado, em 20% (vinte por cento), sobre o valor 

dado à causa, atualizado, devidos ao advogado da parte Reclamada; c) 

desde logo indefiro a gratuidade de justiça, ante o evidente uso predatório 

do Poder Judiciário. De outro lado; extinguindo o feito, com julgamento de 

mérito. Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se 

o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon 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: 1000221-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO VEDOVATO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000221-82.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

CLAUDIO VEDOVATO DOS SANTOS REQUERIDO: OI BRASILTELECOM 

Vistos, etc. Relatório. A parte Reclamante alega não possuir débito algum 

com a Reclamada, desconhecendo a origem dos débitos que ensejaram as 

anotações junto ao SPC/SERASA no valor de R$ 322,39 (Trezentos e vinte 

e dois reais e trinta e nove centavos). Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito - PRINCIPAL. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide ou há pedido de julgamento, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. No caso concreto, a parte Reclamante deixou de 

apresentar documentos necessários a fim de amparar sua alegação de 

inexistência de relação jurídica e consequente cobrança, com negativação 

indevida. Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é 

obrigação da parte Reclamante a demonstração da verossimilhança de 

suas alegações. A circunstância de existir relação de consumo não 

impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também não 

é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da 

hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações 

(CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se verifica no presente caso. E mais, 

vindo a contestação com juntada de contrato, juntamente com cópia de 

comprovante de endereço, e documentos pessoais, com inúmeras faturas 

não pagas, permaneceu inerte a parte Reclamante demonstrando, o cotejo 

entre fatos alegados em petição inicial e contestação, verdadeira tentativa 

de alteração da verdade dos fatos para locupletamento indevido que, no 

caso, merece o reconhecimento da litigância de má fé. Nesse sentido: 

“Ementa: RECURSO INOMINADO. IDOSO. CONSUMIDOR. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ORIGEM DO 

DÉBITO COMPROVADA PELA DEMANDADA. RECURSO ADSTRITO AO 

AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E POR 
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SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS QUE RESPALDA 

A APLICAÇÃO DA MULTA. ART. 80, II, DO CPC. AUSENTE JULGAMENTO 

EXTRA PETITA. ART. 81 DO CPC. PAGAMENTO DE CUSTAS E 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE É DEVIDO NO CASO DE LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. ART. 55 DA LEI n. 9.099/95. GRATUIDADE JUDICIÁRIA QUE 

SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO SUCUMBENCIAL, MAS NÃO 

DA multa POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJRS – 4ª TR – RI Nº 0046985-07.2018.8.21.9000 – REL. 

JUIZ LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA – J. 19/10/2018). 

Grifei. Mérito – CONTRAPOSTO. Da conclusão ocorrida no pedido 

principal, é possível reconhecer correta a pretensão da Empresa 

Reclamada na cobrança dos valores indicados na petição inicial (art. 31 da 

Lei nº 9.099/95), tão somente, ou seja, no débito de R$ 322,39 (Trezentos 

e vinte e dois reais e trinta e nove centavos); No mais, a existência de 

outros débitos deve, se for o caso, ser objeto de ação própria. Isto posto, 

com fundamento nos arts. 80, II e V c.c. 487, I, ambos do CPC c.c. art. 55, 

da Lei nº 9.099/95 e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido principal para: a) reconhecida a litigância 

temerária, condenar a parte Reclamante como litigante de má fé ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, atualizado, em favor da parte Reclamada; b) 

fixo honorários de advogado, em 20% (vinte por cento), sobre o valor 

dado à causa, atualizado, devidos ao advogado da parte Reclamada; c) 

desde logo indefiro a gratuidade de justiça, ante o evidente uso predatório 

do Poder Judiciário. De outro lado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido contraposto para: d) reconhecer correta a negativação das 

faturas/contratos indicados na inicial e, e) condenar a parte Reclamante 

ao pagamento das faturas representadas no valor de R$ 322,39 

(Trezentos e vinte e dois reais e trinta e nove centavos) respectivamente, 

corrigidos monetariamente (INPC) e juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1º, do CTN, 

contados de cada vencimento, respectivamente e sem prejuízo das 

despesas cartorárias decorrentes do registro negativador; extinguindo o 

feito, com julgamento de mérito. Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon 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: 1003314-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA CORDEIRO DO AMARAL VAILANT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1003314-53.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

LAURA PATRICIA CORDEIRO DO AMARAL VAILANT REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Vistos, etc. Relatório. O cerne da controvérsia consiste em 

analisar a legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui 

débitos com a Reclamada, desconhecendo a origem da negativação no 

valor de R$ 42,04 (quarenta e dois reais e quatro 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). 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. No presente caso, em 

face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato 

devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que “telas 

de sistemas”, isoladas e eventualmente apresentadas, não se prestam a 

comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a 

parte Reclamante possui outras anotações junto ao SPC/Serasa, no 

entanto, são supervenientes à discutida na presente reclamação, o que 

afasta a incidência da Sumula 385/STJ. Inobstante a não aplicação da 

referida súmula, a existência de outros apontamentos, como no presente 

caso, devem ser levados em consideração para fixação do quantum 

indenizatório, permanecendo nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. 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$ R$ 42,04 (quarenta e 

dois reais e quatro centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o 

valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por dano moral, 

com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e, 

correção monetária (INPC), a partir do arbitramento. Indefiro o pedido 

contraposto; e, c) julgar improcedente o pedido contraposto, extinguindo o 

feito com julgamento de mérito. Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a 

baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora 

discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. 

Registre-se que eventuais despesas decorrentes desta determinação, 

serão de responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon 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

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016960-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DE SOUZA PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDLLER FELIX RODRIGUES OAB - MT26598/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016960-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOEL DE SOUZA 

PASSOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDLLER FELIX RODRIGUES 

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: 08/06/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 24 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: 1016964-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERYKA LIMA BARRETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA OAB - MT25038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. SABINO GOMES & CIA LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1016964-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HERYKA LIMA 

BARRETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANA FELIX DE 

ARRUDA SOUZA POLO PASSIVO: C. SABINO GOMES & CIA 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: 4ª JEC Data: 

08/06/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005091-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR DIAS DA COSTA TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT21004-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-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: 1003742-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALLESKA ARRUDA DA CRUZ (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))

 

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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006963-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARCELIA FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016971-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL CABRAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016971-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIEL CABRAL 

DA SILVA 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: 4ª JEC Data: 08/06/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 25 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: 1016972-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENILTON FEITOSA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA OAB - MT25038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016972-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DENILTON 

FEITOSA DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANA FELIX DE 

ARRUDA SOUZA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 08/06/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 25 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: 1016975-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DE SOUZA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016975-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TIAGO DE 

SOUZA DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA 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: 08/06/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 25 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: 1016982-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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PAULO RODRIGUES 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. 1016982-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO 

RODRIGUES 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: 4ª JEC Data: 08/06/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 25 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: 1016993-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR MARCELINO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE LEONCIO DE ARRUDA NEZI OAB - MT0020946A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016993-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDEIR 

MARCELINO RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELAINE 

LEONCIO DE ARRUDA NEZI POLO PASSIVO: UBER DO BRASIL 

TECNOLOGIA 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: 08/06/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 25 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: 1017031-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANADIR DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017031-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANADIR DE 

ASSIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS PINHEIRO CIRIACO 

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: 4ª JEC Data: 08/06/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 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: 1017041-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RAMOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA OAB - MT26528/O (ADVOGADO(A))

KAROLINE DO NASCIMENTO SANTOS OAB - MT20446-E 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017041-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA RAMOS DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA, KAROLINE DO NASCIMENTO 

SANTOS 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: 08/06/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 27 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: 1017046-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DOS SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017046-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JESSICA DOS 

SANTOS ARAUJO 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: 08/06/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 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: 1013094-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRA CRISTINA AGNELO PENHA BELEM DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/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))

 

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: 1017050-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDYANE REGINA DE SOUZA VELASCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1017050-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEIDYANE 

REGINA DE SOUZA VELASCO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

TALISSA NUNES DE SOUZA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 08/06/2020 

Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 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: 1017052-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CALDEIRA & AMORIM FERREIRA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN OAB - MT5956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR COSME DE PAIVA (REU)

VOLTRONIC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1017052-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CALDEIRA & 

AMORIM FERREIRA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELSON 
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DUQUES DOS SANTOS, VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN POLO 

PASSIVO: VOLTRONIC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 08/06/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 27 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: 1017053-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017053-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAIR DEMETRIO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JAIR DEMETRIO POLO PASSIVO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 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: 08/06/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 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: 1017059-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL PANTALEAO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017059-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SAMUEL 

PANTALEAO NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS PINHEIRO 

CIRIACO 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: 4ª JEC Data: 08/06/2020 Hora: 11:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 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: 1017065-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO OAB - MS13389-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1017065-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GUILHERME 

PEDROSO DA COSTA RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO 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: 08/06/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 27 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: 1016866-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO URBANO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL B. MARQUES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016866-85.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO URBANO DA COSTA REQUERIDO: EZEQUIEL B. 

MARQUES & CIA LTDA - ME Vistos, Intime-se a parte reclamante para 

emendar a inicial juntando aos autos o documento pessoal, comprovante 

de negativação ATUALIZADO, bem como comprovante de residência em 

seu próprio nome ou que justifique a relação existente com o nome 

indicado no comprovante, porquanto todos os documentos juntados não 

se apresenta minimamente LEGÍVEL. Anoto para tanto o prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho 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)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, juntando aos autos comprovante de negativação original 

e atualizado emitido pelo órgão no qual consta a inscrição do débito, visto 

que o documento apresentado trata-se de "print" pelo celular, sem constar 

o cpf e data da consulta, sob pena de indeferimento da liminar. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010002-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS PRADO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT21004-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte promovente para que manifeste quanto a petição 

e documentos que constam no ID. anterior, no prazo de 05 dias. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002219-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DE ARRUDA AMORIM (AUTOR)

LUIZ FELLIPE DE ARRUDA AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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Vistos. Intime-se a parte promovente para que manifeste quanto aos 

documentos apresentados no ID. anterior, no prazo de 05 dias. Após, 

concluso para sentença. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017070-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SILVA E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017070-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIEGO SILVA E 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO GUERRA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 08/06/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 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: 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))

 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016972-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENILTON FEITOSA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA OAB - MT25038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1016972-47.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: DENILTON 

FEITOSA DIAS RECLAMADO(A): VIVO S.A. Vistos, Já designada 

audiência de tentativa de conciliação, intime-se. Cumpra-se. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011438-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT11094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILDA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

RAFAEL SILVA REIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luciano André Frizão OAB - MT8340-B (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado 

para que pague e comprove o pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor a multa de dez por 

cento, prevista no artigo 523, § 1o do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017089-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN PRISCILA SOARES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017089-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KAREN PRISCILA 

SOARES COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO JOSE 

SIQUEIRA DA SILVA 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: 4ª JEC Data: 

08/06/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

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: 1002362-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELIODETE CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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: 1017104-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER SANTANA MARQUES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017104-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VAGNER 

SANTANA MARQUES DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO 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: 08/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 27 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
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Processo Número: 1018736-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ARRUDA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA ARRUDA OAB - MT0016336A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (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: 1014744-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. S. (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014744-02.2020.8.11.0001. 

TESTEMUNHA: ALAN VAGNER SCHMIDEL REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS I- Após manifestação da parte reclamada (petitório de Id. nº 

30981111) postulando a reconsideração da decisão que concedeu a 

tutela de urgência ao argumento de que se trata de obrigação impossível 

de ser cumprida, bem assim postulando o cancelamento das passagens 

aéreas com a disponibilização integral do crédito ou o reembolso em 12 

(doze) meses com a cobrança das taxas e multas contratualmente 

previstas. Instado a manifestar-se a parte reclamante opôs-se ao pleito de 

formulado pela reclamante, aduzindo ainda que a reclamada se nega a dar 

cumprimento à ordem judicial. Trouxe fundamentos legais e constitucionais 

para a manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência, bem 

assim, ao final sustentou o descumprimento da decisão, pretendendo a 

realização de bloqueio via BACENJUD para a satisfação da multa fixada na 

referida decisão. Por fim, pleiteou o encaminhamento de ofícios ao Banco 

do Brasil S/A e à Visa do Brasil Empreendimentos Ltda. para o fim de dar 

cumprimento à liminar, dada a recusa da parte reclamada. II- Sustenta a 

parte reclamante que o cumprimento da liminar deferida no presente feito 

estaria em desajuste com Termo de Ajustamento de Conduta assinado em 

razão da pandemia do novo coronavírus – COVID19. Ocorre que, se de 

uma lado a empresa reclamada amarga consequências em razão da 

pandemia anunciada, tal não se mostra diferente à parte reclamante. 

Importa considerar que num cenário de normalidade, estaríamos diante de 

uma relação de consumo em que o reclamante adquiriu serviço prestado 

pela reclamada e que seria prestado regularmente. Todavia, diante de 

situação imprevisível à ambas as partes a relação contratual originária 

encontra-se modificada. Não se mostra correto permitir que o consumidor 

pague pelo serviço que não lhe foi prestado, assim como não é correto 

que o consumidor utilize de serviço sem o devido pagamento. No caso em 

comento o reclamante/consumidor efetivou os pagamentos dos preços 

ajustados entre as partes mediante pontos de milhagens e pagamento de 

valores por meio de seu cartão de crédito. Entretanto, em momento 

posposto à negociação adveio o anúncio de situação que altera a 

normalidade das relações contratuais – a pandemia pelo novo coronavírus 

– tal circunstância fez com que estabelecimentos fossem obrigados a 

fechar, serviços fossem deixados de ser prestados, havendo ainda 

regular continuidade tão só dos serviços essenciais. Nesse contexto é 

que não se pode admitir reconhecimento de culpa a qualquer dos 

contratantes no caso em comento. No caso em exame, aparenta-nos que 

a reclamada pretende, como forma de minorar seus prejuízos ante a 

impossibilidade de manter seus serviços (não essenciais) no período da 

pandemia, manter-se de posse de valores que não encontram razão de 

ser. Frise-se, a solicitação por parte do reclamante encontra-se plena e 

suficientemente fundamentada em situação não pretendida, bem assim 

não previsível. Impõe registrar que o Termo de Ajustamento de Conduta, 

embora ostente base legal, não pode se sobrepor à própria lei, no caso o 

Código de Defesa do Consumidor. Nesse aspecto, verifico que a conduta 

da parte reclamada embora pretendendo basear-se em normativos 

consistentes no Termo de Ajustamento de Conduta e na Medida Provisória 

nº 925/2020, não pode se sobrepor à norma legal consolidada – CDC. 

Entender de modo diverso, afastar por completo as diretrizes inerentes à 

relação de consumo que se apresenta clara no caso em comento. Tenho, 

pois, que a manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência é 

medida que se impõe diante das circunstâncias que se anunciam nos 

autos. III- Importa apreciar a questão sustentada pela parte reclamada 

como causa da impossibilidade de cumprimento da tutela de urgência, 

porquanto assenta tal impossibilidade na afronta ao que teria sido 

estabelecido no Termo de Ajustamento de Conduta por ela chancelado. 

Todavia, impõe observar que o consumidor não é parte no citado Termo de 

Ajustamento de Conduta, impondo-se a ele as normas legais e, 

tratando-se de relação de consumo, especificamente o Código de Defesa 

do Consumidor. Nesse importe é que não se verifica a impossibilidade 

técnica de cumprimento da decisão deferida liminarmente, de modo que 

não se cuida de impossibilidade, dada à efetiva existência, tanto que a 

própria parte reclamada no petitório de Id. nº 30981114 cita exemplo de 

operação (idêntica àquela determinada liminarmente) realizada. Posto isso, 

determino seja a parte reclamada intimada, pessoalmente, para o fim de 

dar integral cumprimento à obrigação de fazer deferida na decisão de Id. 

nº 30834877. Fixo, para a hipótese de novo descumprimento da medida, 

multa no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), em substituição àquela 

anteriormente fixada. IV- Quanto ao pedido de bloqueio via sistema 

BACENJUD e expedição de ofícios ao Banco do Brasil S/A e à Visa do 

Brasil Empreendimentos Ltda., indefiro. No que diz com a realização de 

bloqueios para a satisfação de multa cominatória, tal não é o momento 

oportuno para tanto, vez que inexiste direito, mas tão só a sua 

expectativa, sendo certo o seu reconhecimento por ocasião da prolatação 

da sentença de mérito, quando então pode vir a ser confirmada a decisão 

liminar. Neste contexto é que atos de satisfação da multa não encontram 

fundamento para serem realizados nesta prematura fase processual. Igual 

sorte se anota no que se refere ao pedido para expedição de ofícios ao 

Banco do Brasil S/A e à Visa do Brasil Empreendimentos Ltda.. Não se 

vislumbra qualquer situação diversa daquela já anotada na decisão de Id. 

nº 30834877. Todavia, diante da possibilidade verificada de cumprimento 

da obrigação por parte da reclamada, compete a ela analisar o que lhe 

parece mais oportuno, cumprir e elidir majoração da multa cominatória ou 

resistir e encontrar, em contrapartida, majoração pecuniária a título de 

multa. Entretanto, acerca do pedido de que seja oficiado à terceiros para o 

cumprimento da obrigação, por certo resultarão na desoneração da parte 

reclamada de dar cumprimento à obrigação, hipótese em que caberá à 

parte reclamante, valer-se de tal substituição para alcançar com maior 

celeridade o cumprimento da obrigação ou, aguardar que a reclamada o 

faça sob pena de incidência de multa cominatória para a hipótese do 

descumprimento. Posto isso, neste ponto indefiro os pedidos formulados 

pela parte reclamante e mantenho a decisão que concedeu a tutela de 

urgência inalterados. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017113-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEST WAY TRIPS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (REU)

SABRINA LEITE DA COSTA DIAS 09871244711 (REU)

LINDSAY CONCEICAO DE ANICEZIO PEREIRA (REU)

 

PROCESSO n. 1017113-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDERSON 

RODRIGUES DE PINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELA 

CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA POLO PASSIVO: LINDSAY 

CONCEICAO DE ANICEZIO PEREIRA e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 08/06/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 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: 1022084-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO ALVES VANDERLEI (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))

 

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: 1022278-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIMEIRE CAMPOS (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))

 

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: 1017125-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT18415-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017125-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GUSTAVO DE 

OLIVEIRA DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO NUNES NEVES 

DE ARAUJO 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: 08/06/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 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: 1015301-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARLLA KRISTYANNE DE ALMEIDA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE CHAUCHER DA CRUZ OAB - MT25734/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REU)

VIA VAREJO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015301-86.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: KARLLA KRISTYANNE DE ALMEIDA BARBOSA REU: VIA 

VAREJO S/A, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Vistos, O pleito 

formulado no petitório de Id. nº 31528630 reitera o pedido ventilado no 

petitório de Id. nº 31520946, sendo certo que já fora proferida deliberação 

a seu respeito, conforme deliberação de Id. nº 31522298. Posto isso, 

ainda não constando dos autos o comprovante de citação/intimação da 

segunda reclamada, mantenho o que já deliberado no Id. nº 31522298 e 

postergo a apreciação do pleito conforme ali consignado. Intime-se. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021011-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA NEVES DOS SANTOS (INTERESSADO)

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))

 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017304-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SILVA COSTA (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))

 

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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019966-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA SANTINI DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEROLINA CEZAR NETA CRESCENCIO OAB - MT24216/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019966-82.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: SELMA SANTINI DE OLIVEIRA REQUERIDO: TRES 

COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA., BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., 

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA Vistos, Em face da 

informação contida no documento acostado pela parte Autora (ID. 

27097959) e visando proferir uma sentença justa e coerente, intime-se as 

Reclamadas BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. e LOSANGO 

PARTICIPAÇÕES DE VENDAS LTDA. para, no prazo de 10 (dez) dias, 

traga aos autos os dados completos do credor que lançou as cobranças 

nas faturas de cartão de crédito da parte Autora a título de "EDITORA" 

com vencimento em 20/09/2018, 20/08/2018, 20/07/2018, 20/06/2018, 

20/05/2018 e 20/04/2018, todas no importe de R$ 202,00 (duzentos e dois 

reais). João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021197-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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BRUNA DZIACHAN MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANTONIO DE LIMA OAB - MT7303-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (REQUERIDO)

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021197-47.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BRUNA DZIACHAN MARQUES REQUERIDO: UNIMED NORTE 

NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES 

COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, SEMPRE SAUDE 

ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS Considerando que a primeira 

Reclamada não foi devidamente citada, conforme aviso de recebimento 

negativo (Id. 29213186), intime-se a parte Reclamante para se manifestar 

no prazo de cinco dias. Intime-se. João A. Menna B. Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002802-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SILVESTRE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG 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 DESPACHO Processo: 1002802-70.2020.8.11.0001. 

AUTOR: RENATO SILVESTRE DE OLIVEIRA REU: BANCO BMG S.A Vistos, 

Tendo em vista a alegação da parte Reclamada de que os contatos 

números 223847708, 228259040 e 230250563 foram cedidos ao Banco 

ITAÚ BMG CONSIGNADOS S/A. e visando proferir uma sentença justa, 

DETERMINO que o Banco ITAÚ BMG CONSIGNADOS S/A. seja oficiado 

para que promova a juntada de cópia dos contatos números 223847708, 

228259040 e 230250563 na secretaria deste juízo, no prazo de 10 (dez) 

dias. Oficie-se e se cumpra. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012468-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA FERREIRA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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. Defiro o pedido que consta no ID. 31514963. 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: 1016876-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CONCEICAO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016876-32.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JEAN CONCEICAO SANTANA REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos. Cuida-se de demanda na qual a parte reclamante postula a 

concessão de medida liminar para o fim de restabelecer os serviços de 

internet que deixou de operar por ato devido à reclamada. Para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. O primeiro requisito vem 

atestado pelo obstáculo à utilização do serviço em razão de ato que não 

se pode atribuir à reclamante. Ocorre que o serviço restou inoperante, 

sem que tenha havido solicitação pelo consumidor e bem assim, pelo que 

se vislumbra, a princípio, ante a inexistência de débitos. O perigo de dano 

se traduz na permanência da inoperação do serviço, sem que para tanto 

tenha dado causa a parte reclamante. Valendo ainda consignar que a 

referida linha telefônica tem a função de lhe servir como ferramenta de 

trabalho. Tal fato resta bastante para apontar que o indeferimento da 

medida é que poderá vir a causar danos irreparáveis à parte. Ora, 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 

medida liminar pleiteada, com forte na norma do art. 300 do CPC, para o fim 

de DETERMINAR a reclamada que promova o restabelecimento dos 

serviços de internet junto ao contrato da parte promovente, no prazo de 

05 (cinco) dias, a contar da efetiva intimação. Aplico à parte reclamada, 

para o caso de descumprimento da determinação, multa que fixo no valor 

de R$1.000,00 (mil reais). Já designada sessão de conciliação, cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010110-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Peticiona a parte reclamante informando o descumprimento da 

liminar. Em razão da petição que consta no ID. 31507313, vislumbra que a 

parte reclamada não restabeleceu o serviço de banda larga, assim sendo, 

não acatando o que foi deliberado por este Juízo. Desta feita, determino 

seja a parte reclamada intimada para o fim de dar integral cumprimento ao 

que deliberado no ID. 29782790, no prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, para a 

hipótese de novo descumprimento da medida, multa no importe de 

R$2.000,00 (dois mil reais), em substituição àquela anteriormente fixada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016927-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU DAMIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT21874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Cuida-se de demanda na qual a parte reclamante postula a 

concessão de medida liminar para o fim de restabelecer os serviços de 
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telefonia e internet que deixou de operar por ato devido à reclamada, bem 

como para que proceda com a exclusão do nome da parte promovente 

dos órgãos de restrição ao crédito. Para a concessão da tutela de 

urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano. O primeiro requisito vem atestado pelo obstáculo à utilização do 

serviço em razão de ato que não se pode atribuir à parte 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. O perigo de dano se traduz na permanência da 

inoperação do serviço e ainda ter seu nome inscrito no rol de mal 

pagadores, sem que para tanto tenha dado causa a parte reclamante. Tal 

fato resta bastante para apontar que o indeferimento da medida é que 

poderá vir a causar danos irreparáveis à parte. Ora, 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 medida 

liminar pleiteada, com forte na norma do art. 300 do CPC, para o fim de 

DETERMINAR a reclamada que promova o restabelecimento do serviço de 

telefonia e internet, referente ao terminal móvel da parte promovente - (65) 

99250-3442, (65) 98401-8240 e (65) 98403-7471-, e, ainda que se 

abstenha em deixar de oferecer os serviços dos terminais discutidos 

nestes autos. DEFIRO ainda a exclusão do nome da parte reclamante dos 

cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito apontado pela 

reclamada junto ao SERASA, com vencimento em 29.08.2019 no valor de 

R$ 56,39 (cinquenta e seis reais e trinta e nove centavos), outra com 

vencimento em 28.02.2020, no valor de R$ 08,38 (oito reais e trinta e oito 

centavos) e outra com vencimento em 29.07.2019 no valor de R$ 164,71 

(cento e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos) referentes ao 

contrato de nº. 16295977 da OI MÓVEL, e ainda, que se abstenha de 

fazer novos apontamentos referente aos débitos discutidos nestes autos. 

Intime-se a reclamada para que cumpra integralmente a liminar deferida 

nestes autos, no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da efetiva intimação. 

Aplico à parte reclamada, para o caso de descumprimento da 

determinação, multa que fixo no valor de R$1.000,00 (mil reais). Já 

designada sessão de conciliação, cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016964-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERYKA LIMA BARRETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA OAB - MT25038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. SABINO GOMES & CIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Cuida-se de pedido liminar formulado por HÉRYKA LIMA BARRETO 

na qual pretende ter seu nome excluído dos cadastros de proteção ao 

crédito sob o argumento de que não manteve relação jurídica com a 

reclamada CASA DOS MOVEIS SÃO JOSE que desse causa ao débito 

levado à inscrição no rol de inadimplentes. Passo a análise da medida 

liminar. Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz 

imprescindível à presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme 

se evola dos autos, sustenta a parte que o débito é inexistente, uma vez 

que não possui relação jurídica com a reclamada. Importa ainda considerar 

que não há muito a ser provado pela parte reclamante no caso em apreço, 

uma vez que, ao asseverar fato negativo, impossível se apresenta trazer 

aos autos qualquer adminículo de prova, senão a demonstração da 

inscrição, o que resta documentado nos autos. O perigo de dano resta 

apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de permanência 

da anotação que decorre em seu detrimento. Não soa jurídico determinar 

que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que 

possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de 

modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na 

norma do art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há de cogitar de 

irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser modificado no 

curso ou ao final da demanda sem que isso implique em impossibilidade de 

retornar ao status atual, até porque poderá a parte na hipótese de existir 

créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a 

liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte 

reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito 

apontado pela reclamada junto ao SPC, no valor de R$240,00 (duzentos e 

quarenta reais), com data de inclusão de 27/junho/2017. Intime-se a 

reclamada para que promova a exclusão da anotação lançada em 

desfavor da parte reclamante, no prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, 

para a hipótese de descumprimento da medida multa no importe de 

R$1.000,00 (mil reais). Já designada sessão de conciliação, cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007953-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEBORA BASTOS PICCOLI (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):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007953-17.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: NEBORA BASTOS PICCOLI 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 30618653, porquanto a alegação 

da 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), no caso o genitor da parte reclamante. 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. 30618653, cabendo à Reclamada a 

produção de provas que entender necessárias ao reconhecimento de seu 

direito. III- Redesigne-se a audiência de tentativa de conciliação, 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: 1016867-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DALMAS RODRIGUES OAB - MT0018891A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

BIVA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016867-70.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELISANGELA MAGALHAES REQUERIDO: PAGSEGURO 

INTERNET LTDA, BIVA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA I- Cuida-se 

de “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA” formulada por Elisângela Magalhães em desfavor de 

Pagseguro Internet S/A e Biva Correspondente Bancário Ltda., postulando, 

em sede de tutela de urgência que as reclamadas se abstenham de 

realizar cobranças tendo em vista o débito realizado em conta bancária de 

sua titularidade em valor suficiente ao adimplemento da fatura de seu 

cartão de crédito. O pleito vai indeferido. 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. A parte reclamante, conforme sustenta, recebeu fatura de 

seu cartão de crédito contratado junto à primeira reclamada, com 

vencimento no dia 25/março/2020 no valor de R$9.155,04 (nove mil, cento 

e cinquenta e cinco reais e quatro centavos), tendo a parte realizado, no 

dia 13/abril/2020 o pagamento do montante de R$8.400,00 (oito mil e 

quatrocentos reais), permanecendo o débito do valor de R$755,04 

(setecentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos). Entretanto, 

conforme demonstra, em data de 14/abril/2020 experimentou o débito em 

sua conta bancária do montante de R$789,04 (setecentos e oitenta e nove 

reais e quatro centavos) por ato da segunda reclamada que, segundo 

sustenta a parte reclamante, integra a primeira reclamada. Referido 

desconto teria superado o montante equivalente à totalidade do débito 

proveniente do pagamento a menor realizado no dia 13/abril/2020. Ocorre 

que, nada obstante a afirmação da parte reclamante consistente em que a 

segunda reclamada pertence/integra à primeira reclamada, nenhuma prova 

aportou aos autos nesse sentido, de modo que não há prova nos autos de 

que se tratem do mesmo grupo econômico ou ainda de que o débito 

realizado pela segunda reclamada se refira exatamente ao débito 

decorrente do pagamento parcial da fatura do cartão de crédito. Ademais, 

a própria reclamante reconhece o pagamento a menor, entretanto, embora 

tenha experimentado o desconto em sua conta bancária, não logrou, nesta 

prematura fase processual, demonstrar que referido desconto tenha 

relação com o pagamento da fatura a ponto de tornar inexigível o 

pagamento da fatura posterior conforme cobrada. Destarte, não vislumbro 

a presença de requisito indispensável à concessão da tutela de urgência, 

qual seja, elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado 

pela parte reclamante. Posto isso, ausente um dos requisitos legais para a 

concessão da tutela resta impossível a sua concessão, de modo que 

INDEFIRO a tutela de urgência formulada pela parte reclamante. 

Registre-se que o indeferimento da tutela de urgência pleiteada nesta fase 

não guarda relação com o mérito, que será analisado por ocasião da 

sentença, quando regularmente formada a relação processual e colhidos 

todos os elementos de prova necessários ao julgamento da demanda. 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: 1017754-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANA CORREIA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-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

 

PROCESSO: 1017754-88.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: CLAUDIANA 

CORREIA MACHADO RECLAMADO(A): VIVO S.A. Vistos, Defiro o pedido 

de Justiça Gratuita. Recebo o recurso inominado, interposto no prazo 

legal, tudo conforme previsto no art. 42, caput e parágrafo primeiro, da Lei 

nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in 

albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006716-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA DUARTE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ROSA BARBOSA OAB - SP348023 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1006716-45.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA CRISTINA 

DUARTE SILVA EXECUTADO(A): AZUL LINHAS AEREAS SENTENÇA 

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. Intimem-se. Após, arquive-se. Cumpra-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença 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 SENTENÇA 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 I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE 

DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E DANOS MORAIS” proposta por 

Jardel Nogueira San Martins e Maria Aparecida Brilhante de Souza San 

Martin em desfavor de Rodobens Incorporadora Imobiliária, residindo a 

causa de pedir no instrumento do contrato havido entre as partes, 

havendo o pedido de rescisão contratual. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO Questão cuja análise deve preceder às demais diz respeito a 

pressuposto processual de validade subjetivo, qual seja, a competência 

para o processo e julgamento da presente demanda. Com efeito, trata-se 

de demanda em que a parte reclamante litiga com base no “Contrato nº 

1261 – Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de 

Fração Ideal que Corresponderá Unidade Autônoma Futura” cujo objeto é 

um imóvel ao qual foi atribuído, por contrato, o valor de R$290.100,00 

(duzentos e noventa mil e cem reais), pretendendo a sua rescisão. A toda 

causa deve ser atribuído um valor, como reza a norma do art. 291. 

Entende-se que o valor da causa será, de acordo com o comando do art. 

292, o valor do contrato. Transcrevo: Art. 292. O valor da causa constará 

sempre da petição inicial ou da reconvenção e será: I – (...); II – na ação 

que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, 

a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o 

de sua parte controvertida; (...). Ora, é precisamente sobre o fato de ter 

sido, ou não, cumprido o contrato, tal como fora celebrado, que versa a 

presente demanda. Em casos tais, o entendimento mais consentâneo 

orienta para que seja extinto o processo em razão da incompetência dos 

Juizados Especiais Cíveis. Cito: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA. VALOR DO 

CONTRATO. RESSARCIMENTO. VALOR DE ALÇADA. COMPETÊNCIA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Recurso 

próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso inominado interposto pela parte 

autora contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução, 

nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei nº. 9.099/95. 3. Nos termos do 

artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, o valor da causa deve 

corresponder ao valor do contrato quando discutir a existência, validade, 

cumprimento, modificação ou rescisão do negócio jurídico. 4. Na hipótese 
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da pretensão direcionada à rescisão contratual, o valor da causa deverá 

ser igual ao valor do contrato negociado, pois eventual procedência do 

pleito requerido libera o autor/consumidor de sua obrigação de pagar o 

valor integral do contrato, sendo este, portanto, o benefício econômico 

perseguido, nos termos do artigo 292, II, do CPC. 5. O ressarcimento do 

valor pago é consequência do pedido de rescisão contratual formulado 

pela parte recorrente, especialmente porque o valor pedido está contido 

no valor do contrato, razão pela qual não há que se falar em soma dos 

valores para apuração do valor da causa. 6. O valor do contrato discutido 

não ultrapassa o valor de alçada dos Juizados Especiais Cíveis, o que 

torna o Juízo de origem competente para o processamento e julgamento da 

demanda. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. 8. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios. 9. Acórdão 

lavrado na forma do artigo 46 da Lei nº. 9.099/95. (Acórdão n.1117907, 

07435197120178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Julgamento: 17/08/2018, Publicado no DJE: 03/09/2018. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. 

CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRETENSÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 

VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO VALOR DO CONTRATO. 

INCOMPETÊNCIA POR SUPERAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE ALÇADA. 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

1. É de ser deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela 

recorrente, posto que constam nos autos os elementos necessários para 

concessão do benefício. 2. Insurge-se a recorrente contra a sentença que 

julgou incompetente o juizado especial para processamento do presente 

feito, sob o fundamento que o artigo 292, II, do Código de Processo Civil, 

estabelece que na ação que tiver por objeto a rescisão de ato jurídico, o 

valor da causa corresponderá ao valor do ato. 3. A autora ajuizou ação 

com pedido de rescisão contratual, além de restituição de valores. 4. 

Relata que firmou com a recorrida "plano de consórcio indicado pelo 

gerente do Banco, através da cota 4.389, do Grupo 1.231, proposta de 

adesão nº 1.911.107." Contudo, por equívoco do preposto da ré, foi 

inserida em grupo diverso do ofertado pelo gerente, cujas cláusulas lhe 

são desfavoráveis. 5. Não merece reforma a sentença vergastada. Nas 

ações em que se pretende a rescisão do contrato, o valor da causa será 

o valor do contrato, em observância ao art. 292, II, CPC. 6. Na espécie, o 

valor do consórcio, no importe de R$ 150.000,00 (id 391510-7), é superior 

a 40 salários mínimos, logo os Juizados Especiais são incompetentes para 

apreciação do presente feito. 7. Precedentes desta Turma Recursal: 

Acórdão n.1072930, 07125154320178070007, Relator: ASIEL HENRIQUE 

DE SOUSA 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Julgamento: 06/02/2018, Publicado no DJE: 16/02/2018; Acórdão 

n.1071090, 07018654020178070005, Relator: FERNANDO ANTONIO 

TAVERNARD LIMA 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito 

Federal, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 06/02/2018. 

Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. Recurso conhecido e improvido. 9. 

Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, 

observado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC. 10. A súmula de julgamento 

servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2º e 46 da Lei n.º 9.099/95. 

(Acórdão n.1098491, 07023749820188070016, Relator: CARLOS 

ALBERTO MARTINS FILHO 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 

01/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como o contrato foi celebrado 

no valor de R$290.100,00 (duzentos e noventa mil e cem reais) e a 

competência dos Juizados Especiais limita-se às causas cujo valor não 

exceda a 40 (quarenta) vezes o salário mínimo vigente, logo, este Juizado 

Especial não é competente para o processo e julgamento deste feito. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 51, inciso II, da Lei 9099/95, 

JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito. Sem condenação nos 

ônus da sucumbência (Lei nº 9.099/95, art. 55). Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se estes autos. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015192-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DE SOUZA MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015192-09.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES EXECUTADO: ELIANE DE 

SOUZA MATOS I- Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Intimada a parte promovente para dar andamento ao feito, deixou 

que o prazo se esvaísse sem qualquer manifestação nos autos. II- Tal 

conduta é suficiente para caracterizar o abandono do processo por parte 

daquele cujo interesse, em tese, deveria estar mais aflorado. 

Desnecessária a intimação pessoal da parte, porquanto é de se entender 

vigente entre ela e o seu advogado o princípio da confiança, fato bastante 

para dispensar tal diligência. III- Posto isso, é que JULGO EXTINTO O 

FEITO, sem resolução do mérito com fulcro na norma do art. 485, inciso III 

do CPC. Arquive-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012556-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE LIRA TRINDADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE OAB - MT12468-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1012556-36.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA JOSE DE 

LIRA TRINDADE EXECUTADO(A): CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTOS SENTENÇA 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. Intimem-se. 

Após, arquive-se. Cumpra-se. 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: 1016965-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HEVERTON LIMA BARRETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA OAB - MT25038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1016965-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HEVERTON LIMA 

BARRETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANA FELIX DE 

ARRUDA SOUZA 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: 5ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 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: 1016998-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS OAB - MT0009569A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016998-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIELLE DA 

SILVA NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCISCO JAIME 

VASCONCELOS SANTOS 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: 

09/06/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 

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: 1016999-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ARAUJO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS OAB - MT0009569A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016999-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIEGO ARAUJO 

DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCISCO JAIME 

VASCONCELOS SANTOS 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: 

09/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 

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: 1017019-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NARJARA DE BAIRROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA NUNES DA CUNHA E SILVA ROSSIGNOLO (REU)

 

PROCESSO n. 1017019-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NARJARA DE 

BAIRROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LIGIA IRACEMA 

CHRISTOFOLO DE MELLO POLO PASSIVO: RENATA NUNES DA CUNHA E 

SILVA ROSSIGNOLO 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: 09/06/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 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: 1017035-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017035-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIEGO 

NASCIMENTO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

PINHEIRO CIRIACO 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: 

09/06/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

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: 1017036-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

KELLY DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA SILVA DE QUEIROZ OAB - MT26266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017036-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WELITON GOMES 

DA SILVA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CELIA SILVA DE 

QUEIROZ POLO PASSIVO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 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: 

09/06/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

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: 1017038-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIO NASCIMENTO TAPAJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT12558-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1017038-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GLAUCIO 

NASCIMENTO TAPAJOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE 

BORGES SANTOS 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: 09/06/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 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: 1017057-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA MENDES MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR MULLER COUTINHO OAB - MT10889-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017057-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIANA 

MENDES MONTEIRO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR MULLER COUTINHO 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: 5ª JEC Data: 

09/06/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

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: 1016948-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OVANIL SOARES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

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) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 468 de 688



dias, apresentar extrato legível emitido pelo SPC/SERASA e comprovante 

de endereço recente, 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017060-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOBSON DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017060-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOBSON DE 

SOUZA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 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: 1016725-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES MIRANDA OAB - MT24569/O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO SANTOS CARNEIRO OAB - MT24555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. A. AMADIO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). 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 e 

cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017072-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEWTON DE LARA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017072-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NEWTON DE 

LARA PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARINA VARJAO 

FORTES POLO PASSIVO: STUDIO S FORMATURAS 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: 5ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 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: 1014427-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL CEARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA EDUARDA FERREIRA BATISTA (EXECUTADO)

LUZIA DE ARAUJO COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). 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 e 

cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002686-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA CADEMARTORI MARTINELLI (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:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

DESPACHO Acolho o pedido de ID 29796122. Designe-se audiência de 

conciliação. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA GONCALVES BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA OAB - MT21593-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):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

DESPACHO Acolho o pedido de ID 29972662. Designe-se audiência de 

conciliação. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017087-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017087-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSEFA 

RODRIGUES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THAIS 

STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE 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: 

5ª JEC Data: 09/06/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 27 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
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Processo Número: 1017097-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILSOMAR RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017097-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NILSOMAR 

RODRIGUES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA 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: 

09/06/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

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: 1002587-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LOURENCO SERCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAISE MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT12334/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

 

DESPACHO Acolho o pedido de ID 30342755. Designe-se audiência de 

conciliação. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017100-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON FELICIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ELISEMEIRE ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON GONCALVES BORGES OAB - MT27993/O (ADVOGADO(A))

JESSICA GASPARINI MOLIN OAB - MT21764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONELCO DA SILVA RONDAN (REQUERIDO)

MARLENE DE OLIVEIRA AGUIAR (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017100-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELISEMEIRE 

ROSA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JESSICA GASPARINI 

MOLIN, NILTON GONCALVES BORGES POLO PASSIVO: MARLENE DE 

OLIVEIRA AGUIAR 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: 09/06/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 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: 1017102-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE CAMARGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017102-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSILENE 

CAMARGO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA LÚCIA 

RICARTE POLO PASSIVO: MAGAZINE LUIZA 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: 09/06/2020 

Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 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: 1017111-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL KLISMAN ROQUE DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA PIRES COSTA OAB - MT18614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

LOJAS RIACHUELO SA (REU)

 

PROCESSO n. 1017111-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MICHEL KLISMAN 

ROQUE DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA PIRES 

COSTA POLO PASSIVO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 09/06/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016138-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY LOJOR DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL 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 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} PROCESSO n. 

1016138-78.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 39.023,96 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: WESLEY 

LOJOR DA COSTA Endereço: RUA DOS BEM-TE-VIS, S/N, APT 307 BL A, 

Residencial Chapada dos Monte, PARQUE OHARA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78080-340 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL S/A Endereço: AC 

PALÁCIO PAIAGUAS, 7059, RUA UM, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a): XXX A 

presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos 

termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

CUIABÁ, 27 de abril de 2020. Atenciosamente, (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, 
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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: 1017127-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017127-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AUSEC 

AUTOMACAO E SEGURANCA LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RICARDO GOMES DE ALMEIDA POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

09/06/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015588-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEY FARIA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1015588-83.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.666,63 ESPÉCIE: 

PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: LUCINEY FARIA NUNES Endereço: 

AVENIDA JOINVILLE, 08, CPA I, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-090 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA S/A Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 

3578, - DE 3271/3272 AO FIM, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-300 DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - LUCINEY FARIA 

NUNES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificado, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO abaixo 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/12/2019 Hora: 14:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 12 de novembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017128-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BATISTA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

banco IBI s/A banco Multiplo (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017128-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PEDRO BATISTA 

DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO POLO PASSIVO: banco IBI s/A banco Multiplo FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 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: 1015371-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDICLEI ALENCAR DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} PROCESSO n. 

1015371-40.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 145,93 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SIDICLEI ALENCAR DO NASCIMENTO 

Endereço: RUA BANDEIRANTES, 06, DOUTOR FÁBIO LEITE II, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78052-252 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): XXX A presente carta tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo 

acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. CUIABÁ, 27 de abril de 2020. 

Atenciosamente, (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 
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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: 1017134-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EZIO PEREIRA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO DONAL SPALATTI OAB - MT23230-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO MAURO EHRET (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017134-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EZIO PEREIRA 

MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HOMERO LIMA NETO, MARIO 

DONAL SPALATTI POLO PASSIVO: RONALDO MAURO EHRET 

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: 

09/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

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: 1016140-48.2019.8.11.0001

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:

CLARICE GONCALVES DE QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

DESPACHO Intime-se a parte reclamante para, no prazo de cinco dias, 

manifestar-se nos autos, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006466-46.2019.8.11.0001

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:

MARCELO VICTOR FRANCISCHINELLI SONVEZZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

DESPACHO Intime-se a parte reclamante para, no prazo de cinco dias, 

manifestar-se nos autos, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004439-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO JOSE DOS SANTOS, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação, Sala: 5ª JEC Data: 08/10/2019 Hora: 

14:30 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM) 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão aceitos pela 

requerida como verdadeiros os fatos alegados pela requerente na petição 

inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido oferecerá, na própria 

audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas e, se requerer perícia, formulará seus quesitos desde logo, 

podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do CPC). 3. O não 

comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e Julgamento, 

sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, com a 

condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do art. 

51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. , 12 de setembro de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016910-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZIZITO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

AROEIRA ALIMENTOS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

DECISÃO Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO LIMINAR 

consistindo o referido pedido na imediata retirada do nome da parte 

requerente junto ao 4ª SERVIÇO NOTARIAL DE CUIABÁ – PRIVATIVO DE 

PROTESTO DE TÍTULOS. Da documentação acostada ressai a prova 

inequívoca e a verossimilhança das alegações da parte Reclamante, 

autorizando o deferimento da tutela acautelatória almejada, mormente 

considerando-se a reversibilidade da medida, a qual poderá ser revogada 

ou modificada a qualquer tempo, nos termos do art. 296 do CPC. Ante o 

exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA pretendida pela parte, 

determinando seja oficiado ao 4ª SERVIÇO NOTARIAL DE CUIABÁ – 

PRIVATIVO DE PROTESTO DE TÍTULOS, para que este se abstenha de 

fornecer informações aos cadastros de inadimplência, bem como, de 

expedir certidão positiva de protesto, relativamente ao título mencionado 

nestes autos, sob pena de se 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 designada. Pelo 
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mesmo mandado, citem-se as Requeridas para querendo contestarem, 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. Cumpra-se no plantão. Juiz Adauto dos 

Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015307-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Para o deferimento da tutela antecipada exige-se à 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do 

CPC). Acerca de referidos requisitos, leciona o mestre Humberto Theodoro 

Júnior que “inequívoca é a prova capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada. A verossimilhança 

refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em torno de todo o quadro 

fático invocado pela parte, não apenas quanto à existência de seu direito 

subjetivo, mas, principalmente, no relativo ao perigo de dano e sua 

irreparabilidade”. (in Processo Cautelar, 20ª ed., Editora Universidade de 

Direito, pág. 452). Analisados os documentos trazidos com a inicial, não 

vislumbro elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo capaz de convencer em 

um juízo de cognição sumária a verossimilhança das alegações declinadas 

na exordial. Assim, diante do contexto fático que se apresenta nos autos, 

tenho que o pleito autoral ainda ressente de maior dilação probatória, o 

que por certo será realizado no decorrer da instrução processual, não se 

mostrando possível, neste momento processual. Nesse sentido o 

entendimento jurisprudencial a seguir transcrito: “Inexistindo prova 

inequívoca que impeça se convença o Juiz da verossimilhança da 

alegação e havendo necessidade da produção de prova descabe a 

outorga da tutela antecipada”. (Ac. un. Da Câm. do 2º TACivSP de 

29.10.1996, no Ag 466.123-00/0, rel. Juiz Adail Moreira; Adcoas, de 

30.12.1996, n. 8.152.428). Pelo exposto, não preenchendo os requisitos 

necessários à concessão da medida perquirida, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, vindicado pela parte Reclamante. Anoto, outrossim, 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor da reclamante, devendo a 

reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo. No mais, intimem-se as 

partes para comparecer na audiência de conciliação já designada. Pelo 

mesmo mandado, cite-se a parte Requerida para querendo contestar, no 

prazo legal, indicando-se provas, sob pena de se presumirem aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, caso não seja a 

ação contestada. Intime-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016965-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HEVERTON LIMA BARRETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA OAB - MT25038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REU)

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016977-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME DOMINGOS DE SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Para o deferimento da tutela antecipada exige-se à 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do 

CPC). Acerca de referidos requisitos, leciona o mestre Humberto Theodoro 

Júnior que “inequívoca é a prova capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada. A verossimilhança 

refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em torno de todo o quadro 

fático invocado pela parte, não apenas quanto à existência de seu direito 

subjetivo, mas, principalmente, no relativo ao perigo de dano e sua 

irreparabilidade”. (in Processo Cautelar, 20ª ed., Editora Universidade de 

Direito, pág. 452). Analisados os documentos trazidos com a inicial, não 

vislumbro elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo capaz de convencer em 

um juízo de cognição sumária a verossimilhança das alegações declinadas 

na exordial. Assim, diante do contexto fático que se apresenta nos autos, 

tenho que o pleito autoral ainda ressente de maior dilação probatória, o 

que por certo será realizado no decorrer da instrução processual, não se 

mostrando possível, neste momento processual. Nesse sentido o 

entendimento jurisprudencial a seguir transcrito: “Inexistindo prova 

inequívoca que impeça se convença o Juiz da verossimilhança da 

alegação e havendo necessidade da produção de prova descabe a 

outorga da tutela antecipada”. (Ac. un. Da Câm. do 2º TACivSP de 

29.10.1996, no Ag 466.123-00/0, rel. Juiz Adail Moreira; Adcoas, de 

30.12.1996, n. 8.152.428). Pelo exposto, não preenchendo os requisitos 

necessários à concessão da medida perquirida, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, vindicado pela parte Reclamante. Anoto, outrossim, 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor da reclamante, devendo a 

reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo. No mais, intimem-se as 

partes para comparecer na audiência de conciliação já designada. Pelo 

mesmo mandado, cite-se a parte Requerida para querendo contestar, no 

prazo legal, indicando-se provas, sob pena de se presumirem aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, caso não seja a 

ação contestada. Intime-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016908-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FRANCISCO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Para o deferimento da tutela antecipada exige-se à 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do 

CPC). Acerca de referidos requisitos, leciona o mestre Humberto Theodoro 
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Júnior que “inequívoca é a prova capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada. A verossimilhança 

refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em torno de todo o quadro 

fático invocado pela parte, não apenas quanto à existência de seu direito 

subjetivo, mas, principalmente, no relativo ao perigo de dano e sua 

irreparabilidade”. (in Processo Cautelar, 20ª ed., Editora Universidade de 

Direito, pág. 452). Analisados os documentos trazidos com a inicial, não 

vislumbro elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo capaz de convencer em 

um juízo de cognição sumária a verossimilhança das alegações declinadas 

na exordial. Assim, diante do contexto fático que se apresenta nos autos, 

tenho que o pleito autoral ainda ressente de maior dilação probatória, o 

que por certo será realizado no decorrer da instrução processual, não se 

mostrando possível, neste momento processual. Nesse sentido o 

entendimento jurisprudencial a seguir transcrito: “Inexistindo prova 

inequívoca que impeça se convença o Juiz da verossimilhança da 

alegação e havendo necessidade da produção de prova descabe a 

outorga da tutela antecipada”. (Ac. un. Da Câm. do 2º TACivSP de 

29.10.1996, no Ag 466.123-00/0, rel. Juiz Adail Moreira; Adcoas, de 

30.12.1996, n. 8.152.428). Pelo exposto, não preenchendo os requisitos 

necessários à concessão da medida perquirida, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, vindicado pela parte Reclamante. Anoto, outrossim, 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor da reclamante, devendo a 

reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo. No mais, intimem-se as 

partes para comparecer na audiência de conciliação já designada. Pelo 

mesmo mandado, cite-se a parte Requerida para querendo contestar, no 

prazo legal, indicando-se provas, sob pena de se presumirem aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, caso não seja a 

ação contestada. Intime-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017038-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIO NASCIMENTO TAPAJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT12558-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

com pedido de liminar ajuizada por GLAUCIO NASCIMENTO TAPAJOS em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. O instituto da tutela antecipada possui fundamento constitucional, 

porquanto decorre do direito fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. 

XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito fundamental consagrado no 

aludido dispositivo garante ao jurisdicionado não apenas o direito formal de 

propor a ação, mas também assegura o direito a uma tutela adequada e 

efetiva. Para o deferimento da tutela antecipada exige-se à existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Com efeito, 

analisando minuciosamente os autos, a priori, reconheço eventual direito 

da parte autora, notadamente porque, segundo consta nos autos, a parte 

reclamante recebeu fatura exorbitante. O fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação reside nos sérios transtornos que a 

ausência de energia elétrica poderá trazer a parte Reclamante e sua 

família, expondo-lhes às restrições mais comezinhas do dia a dia, 

mormente por ser bem de consumo essencial e imprescindível do cidadão. 

Isto posto, com amparo no artigo 300 e seus parágrafos do Código de 

Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA, determinando a intimação da Reclamada para que se 

abstenha em efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora indicada na inicial, até o deslinde desta ação, 

referente a fatura questionada na inicial (fevereiro de 2020), bem como 

suspenda a cobrança da referida fatura, no prazo de vinte e quatro horas, 

sob pena de aplicação de multa em caso de descumprimento da decisão. 

Impõe registrar que a presente decisão não exime a parte reclamante de 

realizar o adimplemento das demais obrigações provenientes do serviço 

de fornecimento de energia. Por outro lado, constato que o fato narrado na 

petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, 

entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da 

prova em favor do Reclamante, devendo a Reclamada apresentar prova 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito 

do mesma. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação, já 

designada nos autos. Cite-se a Reclamada do inteiro teor do pedido inicial 

e intime-a da audiência, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o 

Reclamante, cientificando-o de que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Expeça-se o 

necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se, EM REGIME DE 

PLANTÃO. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012770-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DA SILVA JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

com pedido de liminar ajuizada por ELIZABETE DA SILVA JESUS em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. O instituto da tutela antecipada possui fundamento constitucional, 

porquanto decorre do direito fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. 

XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito fundamental consagrado no 

aludido dispositivo garante ao jurisdicionado não apenas o direito formal de 

propor a ação, mas também assegura o direito a uma tutela adequada e 

efetiva. Para o deferimento da tutela antecipada exige-se à existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Com efeito, 

analisando minuciosamente os autos, a priori, reconheço eventual direito 

da parte autora, notadamente porque, segundo consta nos autos, a parte 

reclamante recebeu faturas exorbitantes. O fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação reside nos sérios transtornos que a 

ausência de energia elétrica poderá trazer a parte Reclamante e sua 

família, expondo-lhes às restrições mais comezinhas do dia a dia, 

mormente por ser bem de consumo essencial e imprescindível do cidadão. 

Isto posto, com amparo no artigo 300 e seus parágrafos do Código de 

Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA, determinando a intimação da Reclamada para que 

restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 

indicada na inicial, até o deslinde desta ação, referente as faturas 

questionadas na inicial, bem como suspenda a cobrança das referidas 

faturas, no prazo de quatro horas, sob pena de aplicação de multa em 

caso de descumprimento da decisão. Impõe registrar que a presente 

decisão não exime a parte reclamante de realizar o adimplemento das 

demais obrigações provenientes do serviço de fornecimento de energia. 

Por outro lado, constato que o fato narrado na petição inicial deriva de 

relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, 
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devendo a Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a 

Reclamada do inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o 

de que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do 

processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inciso I, 

parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Por fim, intime-se a parte reclamante 

para, no prazo de cinco dias, acostar comprovante de negativação. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se, EM 

REGIME DE PLANTÃO. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002101-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL OURIVES FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL OURIVES FILHO OAB - MT641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

unimed cuiaba (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002101-12.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MANOEL OURIVES FILHO REU: UNIMED CUIABA SENTENÇA I- 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. II- PRELIMINARES Ilegitimidade ativa Inicialmente afasto a 

preliminar arguida. A alegação de ilegitimidade ativa apresentada pela ré 

não procede, uma vez que fundamenta que o Reclamante Manoel Ourives 

Filho cobra ressarcimento de danos materiais e danos morais pela sua 

esposa. Conforme cediço, a legitimidade para a causa consiste na aptidão 

específica de ser parte, autor ou réu, em uma demanda, em face da 

existência de uma relação jurídica de direito material sobre a qual se funda 

o pedido do autor. Ao abordar o tema, ensina Humberto Theodoro Júnior: 

"Entende-se como legitimidade (legitimatio ad causam) a titularidade ativa e 

passiva da ação, ensinando Arruda Alvim que 'estará legitimado o autor 

quando for o possível titular do direito pretendido, ao passo que a 

legitimidade do réu decorre do fato de ser ele a pessoa indicada, em 

sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença', 

anotando-se, desse modo, que, legitimados ao processo são os sujeitos 

da lide, isto é, 'os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa 

caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular 

do interesse que se opõe ou resiste à pretensão." (Curso de Direito 

Processual Civil, 5ª ed., p. 60).'' No caso dos autos, o autor é o titular do 

plano de saúde oferecido pela Reclamada, sendo que sua esposa figura 

como dependente do plano. Nesse contexto, é evidente que o titular do 

plano de saúde detém legitimidade para discutir as obrigações decorrentes 

do contrato e pleitear o cumprimento da obrigação de reembolso de 

valores despendidos com custeio do tratamento de doença que acomete a 

dependente. A corroborar: EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER. INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

TITULAR DO PLANO. PRELIMINAR REJEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. TRATAMENTO DOMICILIAR. COBERTURA. 

DESPESAS EFETUADAS. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

TERMO INICIAL. 1- O titular do seguro saúde detém a legitimidade para 

discutir as obrigações decorrentes do contrato e pleitear o cumprimento 

da obrigação de reembolso de valores despendidos com custeio do 

tratamento domiciliar de doença que acomete o beneficiário do plano. 2- É 

irrelevante a averiguação da aplicação da Lei nº 9.656/1998, pois o Código 

de Defesa do Consumidor é dotado de amparo suficiente para regular o 

caso. 3- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem entendendo 

como abusiva a negativa das operadoras de planos de saúde em fornecer 

atendimento em regime de internação domiciliar, na medida em que, além 

de mais indicada para o tratamento de algumas patologias, por diversas 

vezes implica em redução de custos para as próprias operadoras, em 

comparação às despesas decorrentes da internação hospitalar. 4- A 

correção monetária deve incidir a partir do desembolso. (TJ-MG - AC: 

10000190501403001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 

20/11/0019, Data de Publicação: 26/11/2019). Superada à preliminar, 

passo à análise do mérito. III- MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Trata-se de ação de danos materiais e morais. Narram os Reclamantes 

que ingressaram com uma ação contra a reclamada Processo n. 

8089287-90.2016.811.0001, pleiteando a restituição de valores em 

decorrência de tratamento. Contudo, a requerente LEDA precisou da 

continuidade do tratamento e foi negado o reembolso pela reclamada que 

havia sido determinado por decisão judicial. Assim, novamente 

ingressaram com ação judicial pleiteando o ressarcimento de despesas 

médicas, Processo n. 8039182-07.2019.811.0001, tramitou pelo 3º Juizado 

Especial da Capital, todavia, o processo fora extinto em razão da coisa 

julgada. Dessa forma, propuseram a presente ação por dependência dos 

Autos nº 8089287-90.2016.811.0001. Informa o Reclamante que é titular 

do plano de saúde ofertado pela Reclamada e que a Reclamante Leda é 

sua dependente, a qual foi diagnosticada com câncer no sistema linfático, 

classificada pelo CID C 82 em meados de 1997, e, desde então realiza o 

tratamento com Dr. Olavo Ferrer, que hoje atende no Hospital Sírio-Libanês 

em São Paulo, com suporte na ONCOMED Cuiabá. Afirmam que houve 

agravamento da doença da requerente LEDA, sendo diagnostica com 

evolução no globo ocular, necessitando com urgência de exames 

complexos e especializados. Aduz que como sempre fez, nesses anos de 

tratamento, procurou seu médico de São Paulo/SP, Dr. Olavo Feher, que 

determinou a imediata realização dos exames especializados e complexos, 

dada urgência de radioterapia para deter a doença e salvar a visão da 

requerente. Informa que realizou todos os procedimentos radioterápicos 

solicitados, no Hospital Sírio-Libanês e a continuidade do tratamento 

quimioterápico está sendo realizado na ONCOMED Cuiabá/MT. Aduzem 

que solicitaram à requerida a devolução dos valores apresentando toda a 

documentação necessária de todos os custos do tratamento e do 

atendimento de urgência realizados no Hospital Sírio-Libanês em São 

Paulo/SP, inclusive juntando a cópia da sentença, requerendo o total das 

despesas gasta o total de R$ 40.348,43(quarenta mil trezentos e quarenta 

e oito reais e quarenta e três centavos), contudo, fora negada a 

devolução na quantia pleiteada, sendo devolvido o valor de R$3.500,14 

(três mil quinhentos reais e quatorze centavos). Diante dessas situações 

ingressaram com a demanda pleiteando a restituição no valor de 

R$36.848,29 (trinta e seis mil oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e 

nove centavos), bem como indenização por dano moral. A Reclamada, em 

sua defesa, fundamenta que são autorizados os exames somente em 

hospitais conveniados, além de não ter sido comprovada a urgência, bem 

como que foi escolha da Reclamante a utilização de hospital de alto custo, 

não tendo previsão no contrato estabelecido pelas partes que cobre 

somente a rede básica. Dessa forma, inexiste o dever de restituição, bem 

como de indenização por danos morais. Por se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, em que a 

reclamada está mais aptas a provar o insucesso da demanda do que 

aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Compulsando os autos e documentos 

colacionados, verifica-se que o médico que efetivou o procedimento 

afirmou que seria em caráter de urgência, não trazendo a Reclamada 

elementos que desconstituam as declarações de dito profissional, até 

mesmo porque trata-se de paciente já diagnosticada com câncer desde 

1997 e com progressão da patologia. Ressalto, ainda, que a Reclamada 

afirma ter médicos especialistas em seu quadro, no entanto, não faz prova 

de quais seriam os profissionais credenciados que realizam o 

procedimento médico e os exames os quais a Reclamante fora submetida, 

trazendo meras alegações. Além disso, a Reclamante efetiva o tratamento 

com o mesmo médico há anos, que acompanha o tratamento, aliado ao 

fato de que em outras oportunidades já teve reembolso da realização de 

consultas e exames, consoante demonstrado, inclusive realizados no 

mesmo hospital, que é referência no tratamento de câncer. A Reclamada 

não desconstituiu as alegações dos Reclamantes ao não trazer provas 

que demonstrem que possui profissional credenciado habilitado para 

realização dos exames que a Reclamante necessitou. Deste modo, a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a 

teor do art. 373, II do CPC, pois não apresentou qualquer justificativa 
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razoável para negativa total do reembolso. No tocante ao pedido de 

indenização por danos morais, entendo que também é procedente, pois é 

inquestionável que a conduta da Reclamada demonstra total descaso e 

desrespeito para com a consumidora, situação esta que ultrapassa o mero 

transtorno. Corroborando: E M E N T A- APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE 

SAÚDE - REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS COM TRANSPORTE 

AEROMÉDICO E TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAL NÃO CONVENIADO 

E DE ALTO CUSTO - SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPROVADA - 

IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE EXAMES E DO TRATAMENTO NO 

LOCAL DO DOMICÍLIO DA PACIENTE - GRAVE RISCO À SAÚDE 

CARACTERIZADO - RESTITUIÇÃO DOS GASTOS COM TRANSPORTE 

AEROMÉDICO - RECURSO PROVIDO O plano de saúde tem o dever de 

promover o ressarcimento integral das despesas tidas com exames e 

tratamento médico realizado em caráter urgente e emergencial em hospital 

não conveniado e com tabela própria, quando inexistem centros 

conveniados no local de domicílio da paciente aptos a realizarem o 

procedimento. Ficando comprovada o grave estado de saúde da paciente, 

bem como a necessidade de transporte aeromédico para localidade 

diversa do seu domicilio, de forma urgente, é dever do plano de saúde 

custear tais despesas até a cidade onde será realizado o procedimento. 

(TJ-MS - APL: 08193186920138120001 MS 0819318-69.2013.8.12.0001, 

Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 

27/01/2015, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/01/2015) Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados na ação, e o faço para: CONDENAR a Reclamada 

a restituir aos Reclamantes o montante de R$36.848,29 (trinta e seis mil 

oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos), valores estes 

que deverão ser devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais a 

partir do desembolso. CONDENAR a Reclamada a indenizar os 

Reclamantes, CADA UM, pelos danos morais por eles suportados, no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir desta decisão. Preclusa 

a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora 

no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida 

para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em consonância com a 

Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase 

(LJE, arts. 54 e 55). SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga VISTOS, 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021778-62.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: THAIS APARECIDA DA CUNHA SILVA REQUERIDO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de inscrição indevida dos dados da parte Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a parte autora alega se 

indevida, uma vez que não possui qualquer débito com a Reclamada que 

justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 269,51 (duzentos e 

sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos), inclusa em 

26/08/2019, contrato nº. MP3113660000341. Ao final, pugnou pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação em 

comento, bem como indenização por danos morais. É a suma do essencial. 

II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. A reclamada levanta preliminar 

alegando que a parte reclamante não juntou nenhum comprovante de 

residência em seu nome. Com efeito, deve ser priorizado o acesso à 

justiça em detrimento de certas exigências, que acabam acarretando 

entrave processual e, por conseguinte, a ineficácia dos princípios que 

regem os juizados especiais, em atenção à celeridade processual. Sem 

mais preliminares, passo a análise do mérito da questão. 3. Cumpre 

destacar que, no caso em apreço não será necessária a designação de 

audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de prova 

documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é 

Procedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da parte autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A Reclamada alega que os 

débitos são devidos, contudo, em que pesem as alegações da defesa, 

verifico que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, 

A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de 

negativação Ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. Quanto 

a indenização pretendida, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o 

dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo 

de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 
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constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Insta 

consignar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido 

pela Súmula 385 do STJ, haja vista que, em detida análise ao extrato de 

negativação acostado aos autos, verifica-se que a parte Autora não 

possui negativações preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por THAIS APARECIDA DA CUNHA SILVA em desfavor 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A para DECLARAR a inexistência dos 

débitos que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta 

reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente 

pelo INPC/IBGE a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, contados da data do evento danoso. Intime-se a 

Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda na exclusão do 

nome da parte Autora do cadastro restritivo de crédito com referência ao 

débito objeto destes autos, sob pena de multa fixa (não diária) no importe 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) passível de majoração em ulterior 

decisão. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Juiz de Direito do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe 

Fernandes Juiz Leigo do 5º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS 

SANTOS REIS JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016641-02.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLEBIO DA SILVA RODRIGUES REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da Parte Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida na qual a parte autora alega se indevida, uma vez que 

não possui qualquer débito com a Reclamada que justifique a negativação 

de seu nome. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação em apreço, bem como indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Sem 

preliminares, passo a análise de mérito. 3. Cumpre destacar que, no caso 

em apreço não será necessária a designação de audiência de instrução 

em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de 

improcedência. Compulsando os documentos juntados com a contestação, 

constata-se que a parte Autora realmente contratou junto à Reclamada os 

serviços prestados, cuja documentação comprobatória segue anexo. 

Ademais, a parte Reclamada logrou êxito em comprovar que a negativação 

ocorreu devido à inadimplência, sendo que o Autor não acostou qualquer 

comprovante de pagamento, a fim de comprovar as suas alegações. 

Portanto, a cobrança é devida, uma vez que se extrai da documentação 

colacionada, que esta encontra-se devidamente assinado pela parte 

Reclamante, conforme podemos verificar a partir da análise dos 

documentos assinados por ela, como procuração, declaração de 

hipossuficiência e documentos pessoais, onde constam assinaturas que, 

mesmo a olhos desarmados, percebe-se sem qualquer dificuldade que é 

oriunda do próprio punho da parte autora. Ora, se o contrato entre as 

parte existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é 

devedora do valor apontado no extrato de negativações, no que a 

requerida restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. 

Assim, os documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em 

provas a socorrer às suas alegações. Consigno, ainda, que a 

responsabilidade pela notificação extrajudicial quando da inclusão dos 

danos no cadastro de inadimplentes é de responsabilidade do órgão 

mantenedor, nos termos da Súmula 359 do STJ. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO 

AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO 

PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A 

INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO 

NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO 

ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não 

incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 
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assim, lançar édito de improcedência. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por CLEBIO DA SILVA RODRIGUES em desfavor de 

ITAU Unibanco S/A. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do 

art. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 5º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe Fernandes Juiz Leigo do 5º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE 

DIREITO [1] “É necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal 

que naquele momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte 

conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz 

aguardar a peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na 

relação com os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia 

da norma, uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer 

que a base são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros 

termos, terá o magistrado de se servir dos elementos apresentados na 

composição do que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a 

narrativa interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não 

há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020947-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE RUBERT LIBRELOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020947-14.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GRACIELE RUBERT LIBRELOTO REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Sem preliminares, passo a análise de mérito. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por GRACIELE RUBERT LIBRELOTO em face de AZUL 

LINHAS AEREAS objetivando receber indenização por danos morais e 

materiais decorrentes de atraso de voo nacional. Afirma o Reclamante 

que, sob nenhuma justificativa, a Reclamada procedeu com o 

cancelamento do voo contratado, o que implicou em atraso de mais de 07 

(sete) horas até o desembarque no seu destino final. Ao final, requer a 

condenação da reclamada em danos morais e materiais. A reclamada, em 

sua defesa, afirma que ainda que o atraso se deu por força de condições 

meteorológicas inapropriadas, pugnando pela existência de força maior, 

bem como inexistência de danos morais, uma vez que teria prestado toda 

a assistência necessária aos seus consumidores. Pois bem. É inconteste 

o atraso de mais de 07 (sete) horas na viagem da reclamante. Cumpre 

anotar que é pacífico o entendimento de que o caso em comento deve ser 

analisado sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, já que é 

patente a relação de consumo existente no pleito à indenização por danos 

morais por defeito na prestação do serviço contratado: Processo: AgRg 

no Ag 903969 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 2007/0109757-3 Relator(a): Ministro SIDNEI BENETI (1137) 

Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento: 09/12/2008 

Data da Publicação/Fonte: DJe 03/02/2009 EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS - ATRASO - 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - ANO MORAL - SÚMULA 7/STJ - 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM DETRIMENTO 

DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - VALOR INDENIZATÓRIO – 

RAZOABILIDADE. I - Esta Superior Corte já pacificou o entendimento de 

que não se aplica, a casos em que há constrangimento provocado por 

erro de serviço, a Convenção de Varsóvia, e sim o Código de Defesa do 

Consumidor, que traz em seu bojo a orientação constitucional de que o 

dano moral é amplamente indenizável. II - A conclusão do Tribunal de 

origem, acerca do dano moral sofrido pelos Agravados, em razão do 

atraso do vôo em mais de onze horas, não pode ser afastada nesta 

instância, por depender do reexame do quadro fático-probatório (Súmula 

7/STJ). (...) Assim, uma vez que a lei consumerista adota a teoria do risco 

da atividade, estabelecendo para os fornecedores em geral a 

responsabilidade civil objetiva, de forma que o transportador, como 

prestador do serviço que é, está enquadrado no art. 14 do CDC, cujo §3º 

não incluiu como excludente do nexo de causalidade o caso fortuito e nem 

a força maior, o dever de indenizar é medida que se impõe. Na verdade, 

ainda que a força maior e o caso fortuito não possam ser antecipados, 

não fica elidida a responsabilidade do transportador, já que o risco da 

atividade implica na obrigação imposta ao empresário para que ele faça um 

cálculo, da melhor forma possível das várias possibilidades de 

ocorrências que possam afetar o seu negócio. Destarte, ainda que o 

transporte aéreo seja afetado por reestruturação na malha aérea, por 

necessidade de reparos na aeronave ou evento climático, o transportador 

não pode se escusar de indenizar os passageiros que sofreram danos 

porque o evento que obrigou aos reparos ou o fenômeno climático, que, 

aliás, ocorrem constantemente, são integrantes típicos dos riscos de sua 

atividade. Impositiva, portanto, a conclusão de que houve falha na 

prestação do serviço da reclamada, situação para a qual não concorreu a 

parte reclamante que, inegavelmente, teve transtornos, frustrações e 

aborrecimentos que não podem ser considerados meros dissabores do 

cotidiano, como registra a contestação, conforme pacífica orientação 

jurisprudencial: CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. PERDA DA CONEXÃO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. NECESSIDADE 

DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE. CONDUTA QUE, EMBORA CORRETA, 

NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA PELA 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE 

AQUISIÇÃO DE OUTRO BILHETE. AFASTADA CONDENAÇÃO PELOS 

DANOS MATERIAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$3.570,00). 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004875811, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne 

Vieira de Azambuja, Julgado em 11/07/2014) Número do processo: 

1.0024.07.683625-3/001(1) Relator: CLÁUDIA MAIA Data do Julgamento: 

18/09/2008 Data da Publicação: 04/11/2008 EMENTA: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATRASO EXCESSIVO DE VÔO. DANO MORAL. VALOR 

INDENIZATÓRIO. O fornecedor de serviço responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O atraso 

excessivo de vôo em decorrência de problema técnico é fato previsível, 

ensejando dano moral pelo desconforto e aflição a que foram submetidos 

os passageiros. O arbitramento do dano moral deve ser realizado com 

moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada 

caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das 

partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da 

jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da 

responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir 

o ato. Súmula: NEGARAM PROVIMENTO. Número do processo: 

1.0625.07.074761-7/001(1) Relator: MARCOS LINCOLN Data do 

Julgamento: 02/12/2008 Data da Publicação: 23/01/2009 EMENTA: 

INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRESA AÉREA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DO VÔO. 

DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. Na 

apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte 

aéreo, incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos relativos à 

prestação de serviços. Os transtornos ocasionados pela alteração 

unilateral do horário do vôo por parte da empresa aérea ultrapassam a 

esfera dos meros aborrecimentos, ensejando a indenização não só pelos 

danos materiais, mas, também, pelo prejuízo moral. Recurso principal 

parcialmente provido e recurso adesivo integralmente provido. Súmula: 

DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PRINCIPAL E DERAM 
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PROVIMENTO INTEGRAL AO ADESIVO. Finalmente, devo registrar que em 

se tratando de dano moral puro, não há necessidade da comprovação da 

repercussão patrimonial do dano, basta a sua ocorrência, conforme 

orienta o seguinte julgado: “O dano simplesmente moral, sem repercussão 

no patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão somente pela 

ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante para justificar a 

indenização”. (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback – RT 681/163, in RUI 

STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5º, incisos V e X 

da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. Definida 

a responsabilidade da empresa aérea, resta fixar o valor da indenização 

pelo dano moral sofrido pelo reclamante. E, como se sabe, a reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória 

e para o arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração 

principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não 

isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a 

situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano, sobretudo no que diz 

respeito aos reflexos patrimoniais e morais e o grau da culpa e de seus 

efeitos. Assim, entendo que a fixação do quantum indenizatório em R$ 

8.000,00 (oito mil reais), é suficiente para reparar, nos limites do razoável, 

o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa tem 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e da empresa autora da 

ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à 

orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto 

bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em 

RT 650, p. 63 a 67). Entretanto, no que tange aos danos materiais 

alegados, entendo que improcedentes, haja vista que inexiste 

documentação probatória apta a comprovar os danos alegados. Com 

efeito, a respeito da diária de hotel, o demonstrativo colacionado não é 

suficiente para que se verifique o prejuízo causado. Ademais, se extrai 

desta documentação que o valor pago a titulo de diárias não foi pago 

diretamente pela reclamante, mas pela empresa, de modo que cabe 

unicamente a esta reclamar os supostos danos alegados. Ademais, no 

que tange a alegação de prejuízo com transfer, também não se verifica 

qualquer prejuízo material, posto que inexiste sequer um único 

comprovante de pagamento. Colaciona tão somente print de suposta 

conversa em aplicativo de mensagens, com suposta pessoa que se 

identifica como motorista. Ocorre que tal documentação caracteriza como 

unilateral e de fácil manipulação, não apta, portanto, a servir de evidencia 

no caso em tela. E se não o bastasse, ainda que se admitissem prints de 

whatsapp como provas, verifica-se pela conversa que tal valor teria sido 

gasto com o transporte, independente do ato ilícito, de modo que a 

reclamante teria que se locomover do Aeroporto da mesma maneira, razão 

pela qual entendo que inexiste nexo causal entre o dano alegado e a 

conduta da reclamada. Posto isso, comprovados o dano e o nexo de 

causalidade, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos 

na inicial para CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir desta data e acrescidos de juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do 5º Juizado para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

FELIPE FERNANDES Juiz Leigo HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002562-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT20281-O 

(ADVOGADO(A))

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002562-81.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: FERNANDO CINTRA REQUERIDO: MAGAZINE LUIZA S/A 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. Preliminarmente, quanto a ilegitimidade passiva, entendo que sem 

razão a reclamada, haja vista que faz parte da cadeia de consumo, razão 

pela qual responde solidariamente por qualquer dano por ventura causado 

ao consumidor. Ademais, quanto a preliminar de carência de ação, 

entendo que esta se confunde com o mérito da demanda, e com ele será 

analisada. Trata-se de Ação indenizatória, proposta pelo Reclamante em 

desfavor da Reclamada, sob o fundamento de falha na prestação de 

serviço. Alega o reclamante ter adquirido aparelho de ar condicionado 

junto a reclamada, através de sua pagina na internet. Alega que, após dias 

de atraso da entrega do aparelho, promoveu a compra de outro aparelho 

em outra loja, bem como realizou o cancelamento do pedido. Requer ao fim 

a restituição do valor pago, bem como indenização por danos morais. Pois 

bem. Quanto ao ressarcimento do valor, verifico que este já fora realizado 

pela reclamada, em momento anterior a propositura da demanda e de 

forma integral, cabendo a este juízo unicamente discorrer a respeito da 

existência de danos na esfera extrapatrimonial. Quanto ao dano moral 

pleiteado, não vislumbro nos presentes autos a sua ocorrência, haja vista 

que a mera falha na prestação de serviço, por si só, não ultrapassa os 

aborrecimentos e meros dissabores não indenizáveis enfrentados no 

dia-a-dia. Nesta esteira, é oportuno trazer à reflexão as ponderações de 

CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA: “para a determinação da existência do 

dano, como elemento objetivo da responsabilidade civil, é indispensável 

que haja ofensa a um bem jurídico”. Ora, nosso meio social nos projeta 

alguns incômodos, estamos todos fadados a estes. Não é qualquer 

importunação que deve ensejar uma reparação. Neste sentido: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO 

SOLICITADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. 

Embora a cobrança indevida cause dissabores, tal situação não tem o 

condão de provocar ofensa aos direitos de personalidade, que justifique a 

reparação por danos extrapatrimoniais. (TJMT, RI n° 001.2010.027.395-0, 

2ª Turma Recursal, Juiz Rel. Nelson Dorigatti, julgado em 29.03.2011) 

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO 

C/C DANOS MORAIS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO REJEITADO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A mera cobrança indevida de valores que dá azo à 

repetição do indébito não configura dano moral indenizável, porquanto 

constitui mero aborrecimento uma vez que não restou demonstrada 

restrição creditícia ou mesmo abalo moral ou psíquico. (TJMT, Apelação nº 

165650/2016, Sexta Câmara Cível, Des. Rel. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, julgado em 27.01.2017). Isto posto, com fundamento no art. 487, 

I do Código de Processo Civil, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

contidos na inicial. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. É o parecer, que submeto à apreciação 

do Excelentíssimo Juiz de Direito do 5º Juizado para homologação do 

presente projeto conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz 

Leigo HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000759-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO CUNHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR PINHEIRO DA SILVA OAB - MT23458/O (ADVOGADO(A))

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 479 de 688



(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000759-63.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO CUNHA DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, inclusive de natureza 

pericial, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do CPC. Preliminarmente, quanto a carência de ação, entendo 

que esta se confunde ao mérito, razão pela qual será analisada 

posteriormente em momento oportuno. Sem mais preliminares, passo a 

análise do mérito da demanda. Ressalto que ao caso em questão merecem 

ser aplicadas as normas consumeristas, posto que clara a relação de 

consumo entre as partes, conforme se verifica pela redação do Artigo 2º 

do CDC. A aplicação do CDC merece ser analisada nesse momento 

processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, cumpre 

observar as consequências processuais. Com efeito, a aplicação do CDC 

permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a inversão do ônus da 

prova, modificando, dessa feita, as tarefas processuais de cada uma das 

partes, previstas, via de regra, no art. 373 do CPC: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; I - ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Esclarecido isso, concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do 

ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do 

consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, 

também, naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, 

verossimilhança de suas alegações. É o ditame legal: Art. - 6º São direitos 

básicos do consumidor:(...) VIII - 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 de experiências; Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória do 

Requerente, pois que a Requerida é que poderá dizer por qual razão o 

consumo de energia da Autora foi registrada muito acima do normal, o que 

não o fez, trazendo apenas histórico de consumo da parte autora, o que 

somente corrobora com a alegação da parte autora de que recebeu 

valores não condizentes com sua realidade e consumo mensal. Com 

efeito, houve um aumento de aproximadamente 600% no consumo de 

energia, sem qualquer razão aparente, sendo que em um único mês o 

consumo passou de 42kWh para 236kWh em um único mês, não havendo 

continuidade deste aumento nos meses subsequente. Visível, portanto, a 

hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. 

Ademais, a reclamada aduz em sua contestação que os valores cobrados 

estariam de acordo, haja vista que realiza naquela localidade leitura pela 

média de consumo, mas nos meses apontados teria realmente realizado a 

leitura e cobrado conforme esses dados, porem nenhum documento 

comprobatório traz a estes autos. Não colaciona sequer documento 

demonstrando a ida dos profissionais a localidade para realização da 

leitura nas datas apontadas. Deste feita, OPINO pela parcial procedência 

dos pedidos trazidos na peça exordial, determinando o novo faturamento 

das faturas mencionadas. Entendo como justo estabelecer como 

parâmetro para a refaturação, a média de consumo de cada UC nos 12 

(doze) meses antecedentes a fatura debatida. Cabivel também a 

restituição dos valores pagos, na forma dobrada, nos termos do art. 42, 

paragrafo único, do CDC. Entretanto, quanto ao dano moral pleiteado, não 

vislumbro nos presentes autos a sua ocorrência, haja vista que a simples 

cobrança indevida, por si só, não ultrapassa os aborrecimentos e meros 

dissabores não indenizáveis enfrentados no dia-a-dia, cabendo, portanto, 

a parte reclamante a comprovação do abalo psicológico sofrido, o que não 

ocorre no caso em tela. Nesta esteira, é oportuno trazer à reflexão as 

ponderações de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA: “para a determinação 

da existência do dano, como elemento objetivo da responsabilidade civil, é 

indispensável que haja ofensa a um bem jurídico”. Ora, nosso meio social 

nos projeta alguns incômodos, estamos todos fadados a estes. Não é 

qualquer importunação que deve ensejar uma reparação. Neste sentido: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO 

SOLICITADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. 

Embora a cobrança indevida cause dissabores, tal situação não tem o 

condão de provocar ofensa aos direitos de personalidade, que justifique a 

reparação por danos extrapatrimoniais. (TJMT, RI n° 001.2010.027.395-0, 

2ª Turma Recursal, Juiz Rel. Nelson Dorigatti, julgado em 29.03.2011) 

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO 

C/C DANOS MORAIS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO REJEITADO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A mera cobrança indevida de valores que dá azo à 

repetição do indébito não configura dano moral indenizável, porquanto 

constitui mero aborrecimento uma vez que não restou demonstrada 

restrição creditícia ou mesmo abalo moral ou psíquico. (TJMT, Apelação nº 

165650/2016, Sexta Câmara Cível, Des. Rel. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, julgado em 27.01.2017) Isto posto, com fundamento no art. 487, I 

do Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos contidos na inicial para DETERMINAR o novo faturamento das 

faturas objetos desta lide, com base na média de consumo dos últimos 12 

(doze) meses, bem como OPINO pela condenação da reclamada no 

pagamento de R$ 622,34 (seiscentos e vinte e dois reais e trinta e quatro 

centavos), a título de danos materiais, valor este que deve ser 

devidamente atualizado (INPC/IBGE) bem como acrescido de juros de mora 

no importe de 1% a.m, ambos incidindo a contar do respectivo pagamento. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do 5º Juizado para homologação do presente projeto 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz Leigo HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS 

SANTOS REIS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001894-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELICY PRISCILA DA SILVA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001894-13.2020.8.11.0001. 

AUTOR: HELICY PRISCILA DA SILVA ARAUJO REU: OI S.A I - RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, 

caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a 

parte autora alega se indevida, uma vez que não possuir qualquer débito 

com a Reclamada que justifique as negativações de seu nome. Ao final, 

pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação em comento, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 
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processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Novo Código de Processo Civil. Sem preliminares, passo a 

análise de mérito 3. No mérito a pretensão é Procedente. Da análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados da parte autora com referência a negativação em apreço nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por 

débito que a parte reclamante afirma desconhecer, verifico assim que se 

desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu 

direito. Em contestação a Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma 

vez que a parte Autora contratou os serviços. Acostando para comprovar 

suas alegações telas de seu sistema interno. Destaco que as imagens 

juntadas no bojo da contestação apenas traduzem que a demandada 

reproduziu telas de sistemas de seus programas de software, que em 

absoluto se caracterizam como documento, porque constituem dados que 

são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, 

A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de 

negativação Ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Insta salientar 

que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido pela Súmula 

385 do STJ, vez que, em detida análise ao extrato de negativação 

acostado ao processo constata-se que a parte Autora não possui 

negativações preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por HELICY PRISCILA DA SILVA ARAUJO, em desfavor de OI 

S.A para DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a 

negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a 

título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE a partir da 

presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados 

do evento danoso. Por pertinência INTIME-SE a Reclamada para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceda à exclusão do nome da parte 

reclamante do cadastro negativo, sob pena de multa fixa (não diária) no 

importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) passível de majoração em ulterior 

decisão. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Doutor Juiz de Direito do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe 

Fernandes Juiz Leigo do 5º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 

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. ADAUTO DOS SANTOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO RODRIGUES E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000286-77.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANTONIO BENEDITO RODRIGUES E SILVA REQUERIDO: 

BANCO PAN Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do NCPC. Preliminarmente, quanto a alegação de coisa julgada, 

entendo que é improcedente, haja vista que a demanda apontada se 

confunde com esta tão somente quanto as partes, tendo pedidos e 

causas de pedir distintas. Superada esta fase, passo a análise de mérito. 

Trata-se de Ação indenizatória, proposta pelo Reclamante em desfavor da 

Reclamada. Alega o reclamante ter impetrado ação judicial anterior a esta 

contra a reclamada, onde as partes pactuaram acordo a respeito da 

desconstituição de debito referentes a cartão de credito consignado. 

Alega ainda que após a resolução da demanda, a parte reclamada 

continuava a enviar cartões de credito para a residência do reclamante. 

Requer ao fim indenização por danos morais. Pois bem. Apesar do 
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reclamante alegar que vem recebendo em sua residência cartões de 

credito consignados, não colaciona documentação a comprovar o 

alegado, de modo que se extrai da documentação anexa que este vem 

recebendo tão somente faturas de cartão, de um mesmo cartão, sem 

qualquer saldo a pagar. Ainda que não venha recebendo qualquer 

cobrança por parte da reclamada, entendo que tem o consumidor direito a 

não receber qualquer tipo de correspondência não solicitada. Ademais, 

quanto a alegação da reclamada de que tao somente realiza o envio para 

comunicar a existencia de saldo a receber, entendo que inverídica tal 

alegação, posto que inexiste qualquer comunicado sobre tal fato na fatura 

recebida, ou ainda qualquer nota a respeito de como deve o reclamante 

proceder para realizar tal saque, para onde deve enviar seus dados 

bancários, ou qualquer outra notificação. Trata-se unicamente de comum 

fatura de cartão de credito, a qual encontra-se sem qualquer cobrança 

unicamente pela não utilização do cartão por parte do consumidor. Quanto 

ao dano moral pleiteado, não vislumbro nos presentes autos a sua 

ocorrência, haja vista que a mera falha na prestação de serviço, por si só, 

não ultrapassa os aborrecimentos e meros dissabores não indenizáveis 

enfrentados no dia-a-dia. Nesta esteira, é oportuno trazer à reflexão as 

ponderações de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA: “para a determinação 

da existência do dano, como elemento objetivo da responsabilidade civil, é 

indispensável que haja ofensa a um bem jurídico”. Ora, nosso meio social 

nos projeta alguns incômodos, estamos todos fadados a estes. Não é 

qualquer importunação que deve ensejar uma reparação. Neste sentido: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO 

SOLICITADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. 

Embora a cobrança indevida cause dissabores, tal situação não tem o 

condão de provocar ofensa aos direitos de personalidade, que justifique a 

reparação por danos extrapatrimoniais. (TJMT, RI n° 001.2010.027.395-0, 

2ª Turma Recursal, Juiz Rel. Nelson Dorigatti, julgado em 29.03.2011) 

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO 

C/C DANOS MORAIS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO REJEITADO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A mera cobrança indevida de valores que dá azo à 

repetição do indébito não configura dano moral indenizável, porquanto 

constitui mero aborrecimento uma vez que não restou demonstrada 

restrição creditícia ou mesmo abalo moral ou psíquico. (TJMT, Apelação nº 

165650/2016, Sexta Câmara Cível, Des. Rel. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, julgado em 27.01.2017). Isto posto, com fundamento no art. 487, 

I do Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos contidos na inicial, e o faço para CONDENAR a reclamada ao 

cancelamento de envio das correspondências discutidas ao reclamante, 

bem como produto ou serviço da reclamada, sob pena de multa no importe 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), passível de majoração em ulterior 

decisão. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. É o parecer, que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 5º Juizado para homologação do 

presente projeto conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz 

Leigo HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021013-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DE FATIMA RAMOS FOLGIARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (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):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021013-91.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIANA DE FATIMA RAMOS FOLGIARINI REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da Parte Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito, por dívida na qual a parte autora alega se indevida, 

uma vez que não possui qualquer débito com a Reclamada que justifique a 

negativação de seu nome. Ao final, pugnou pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação em apreço, bem como 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Sem preliminares, passo a análise de mérito. 3. Cumpre 

destacar que, no caso em apreço não será necessária a designação de 

audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de prova 

documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo 

de improcedência. Compulsando os documentos juntados com a 

contestação, constata-se que a parte Autora realmente contratou junto à 

Reclamada os serviços prestados, cuja documentação comprobatória 

segue anexo. Ademais, a parte Reclamada logrou êxito em comprovar que 

a negativação ocorreu devido à inadimplência, sendo que o Autor não 

acostou qualquer comprovante de pagamento, a fim de comprovar as 

suas alegações. Portanto, a cobrança é devida, uma vez que se extrai da 

documentação colacionada, que esta encontra-se devidamente assinado 

pela parte Reclamante, conforme podemos verificar a partir da análise dos 

documentos assinados por ela, como procuração, declaração de 

hipossuficiência e documentos pessoais, onde constam assinaturas que, 

mesmo a olhos desarmados, percebe-se sem qualquer dificuldade que é 

oriunda do próprio punho da parte autora. Ora, se o contrato entre as 

parte existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é 

devedora do valor apontado no extrato de negativações, no que a 

requerida restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. 

Assim, os documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em 

provas a socorrer às suas alegações. Consigno, ainda, que a 

responsabilidade pela notificação extrajudicial quando da inclusão dos 

danos no cadastro de inadimplentes é de responsabilidade do órgão 

mantenedor, nos termos da Súmula 359 do STJ. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO 

AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO 

PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A 

INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO 

NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO 

ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não 

incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 
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hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por MARIANA DE FATIMA RAMOS FOLGIARINI em 

desfavor de BANCO BRADESCARD S/A. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 5º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Felipe Fernandes Juiz Leigo do 5º Juizado Especial Cível da 

Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE DIREITO [1] “É 

necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que naquele 

momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017257-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOANILSON MESQUITA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE FERNANDES BERGO OAB - MT9675-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017257-74.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOANILSON MESQUITA GONCALVES REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL SA I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da parte Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida a qual a parte autora alega se indevida, uma vez que 

não possui qualquer débito com a Reclamada que justifique a negativação 

de seu nome. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação em comento, bem como indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. A 

preliminar de incompetência do juizado especial, por necessidade de 

realização de perícia técnica, se confunde com o mérito, e com ele será 

analisada. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é 

Procedente. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a Reclamada esta mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Analisado o processo e documentos a ele acostados, verifico que os 

documentos apresentados pela Reclamada para comprovar a existência 

de relação contratual com o reclamante decorrem de fraude. Isto porque, 

os documentos apresentados pela Reclamada não conferem com os 

documentos do Reclamante, coincidindo apenas o número do CPF e a data 

de aniversário do Reclamante, inclusive as fotografias constantes nos 

documentos de identidade apresentados pela Reclamada são diversas 

das fotografias colacionadas pelo autor. Ademais, verifica-se que a 

assinatura constante no contrato juntado pela Reclamada ao processo é 

totalmente diversa da assinatura do Reclamante, fatos estes que 

demonstram que se trata de fraude grosseira, o que deveria ter sido 

observado pela reclamada. Diante disso, resta demonstrada a ausência de 

vinculo contratual entre as partes que pudesse originar a inscrição dos 

dados do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito, e, portanto, 

indevido tal procedimento. Do mesmo modo não há que se falar em culpa 

exclusiva de terceiro, pois tal situação decorre do risco do negócio ao 

qual a Reclamada esta vinculada, devendo a mesma ser responsabilizada 

pelos prejuízos sofridos pelo Reclamante, ao teor do art. 14, par. 1º, II do 

CDC. Sendo assim, resta demonstrada a falha na prestação de serviço 

por parte da Reclamada ao inscrever os dados do Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito por débito inexistente, devendo reparar 

os danos a ela causados, pois estes sem duvida ultrapassam a barreira 

do mero aborrecimento. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 
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que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Insta 

consignar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido 

pela Súmula 385 do STJ, haja vista que, em detida análise ao extrato de 

negativação acostado aos autos, verifica-se que a parte Autora não 

possui negativações preexistentes. Via de consequência, haja vista a 

inexistência da relação contratual, resta improcedente a alegação de 

litigância de ma-fé. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, 

do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

JOANILSON MESQUITA GONCALVES em desfavor BANCO DO BRASIL 

S/A para DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a 

negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a 

título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da 

presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados 

do evento danoso. Confirmo a decisão que concedeu a liminar nos autos. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de 

Direito do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe Fernandes Juiz Leigo 

do 5º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE 

DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001963-45.2020.8.11.0001. 

AUTOR: DAMIAO RIBEIRO DA SILVA REU: CLARO S.A. I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados da Parte Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida na qual a parte autora alega 

se indevida, uma vez que não possui qualquer débito com a Reclamada 

que justifique a negativação de seu nome. Ao final, pugnou pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação em 

apreço, bem como indenização por danos morais. É a suma do essencial. II 

- MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Sem preliminares, passo a análise de 

mérito. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária 

a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A preliminar de 

incompetência absoluta deste juizado, se confunde com o mérito e ocm ele 

será analisada. Compulsando os documentos juntados com a contestação, 

constata-se que a parte Autora realmente contratou junto à Reclamada os 

serviços prestados, cujo contrato segue anexo, bem como a assinatura 

do reclamante no contrato é idêntica aquela aposta nos documentos 

juntados na inicial e no termo de audiência de conciliação, não havendo 

necessidade de perícia grafotécnica. Ademais, a parte Reclamada logrou 

êxito em comprovar que a negativação ocorreu devido à inadimplência, 

sendo que o Autor não acostou qualquer comprovante de pagamento, a 

fim de comprovar as suas alegações. Portanto, a cobrança é devida, uma 

vez que o contrato encontra-se devidamente assinado pela parte 

Reclamante, conforme podemos verificar a partir da análise dos contratos 

e dos demais documentos assinados por ela, como procuração, 

declaração de hipossuficiência e documentos pessoais, onde constam 

assinaturas que, mesmo a olhos desarmados, percebe-se sem qualquer 

dificuldade que é oriunda do próprio punho da parte autora. Ora, se o 

contrato existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é 

devedora do valor apontado no extrato de negativações, no que a 

requerida restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. 

Assim, os documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em 

provas a socorrer às suas alegações. Consigno, ainda, que a 

responsabilidade pela notificação extrajudicial quando da inclusão dos 

danos no cadastro de inadimplentes é de responsabilidade do órgão 

mantenedor, nos termos da Súmula 359 do STJ. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO 

AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO 

PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A 

INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO 

NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO 

ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não 

incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações do reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. Por derradeiro, acolho o pedido 

contraposto formulado pela Reclamada, haja vista que os débitos objeto 

desta demanda não foram adimplidos pela Reclamante. Por fim, tenho por 

caracterizada a litigância de má-fé por parte do autor, ao passo que nega 

relação jurídica devidamente comprovada nos autos, em evidente 

alteração da verdade dos fatos. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por DAMIAO RIBEIRO DA SILVA em desfavor de 

CLARO S/A. Via de consequência, nos termos da fundamentação supra, 
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OPINO pela CONDENAÇÃO do reclamante em litigância de má-fé, nos 

termos do art. 80, incisos II e III do CPC, fixando, em seu desfavor, multa de 

dois salários mínimos vigentes a época da propositura da demanda, 

consoante art. 81, § 2º do CPC. Também OPINO pela condenação do 

Reclamante ao pagamento das custas processuais, conforme item 5.9.1 

da CNGC (item 5.9.1, inciso III da seção 9), bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios, no montante sugerido de R$ 1.000,00 (mil reais). 

Por fim, OPINO também pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto, 

condenando a parte autora ao pagamento de R$ 672,05 (seiscentos e 

setenta e dois reais e cinco centavos), valor este que deverá ser corrigido 

pelo índice INPC e acrescidos por juros moratórios de 1% (um por cento) 

a.m, desde os respectivos vencimentos. Transitada em julgado e nada 

sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de 

Direito do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe Fernandes Juiz Leigo 

do 5º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE 

DIREITO [1] “É necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal 

que naquele momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte 

conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz 

aguardar a peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na 

relação com os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia 

da norma, uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer 

que a base são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros 

termos, terá o magistrado de se servir dos elementos apresentados na 

composição do que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a 

narrativa interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não 

há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000955-33.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE ANTONIO SIMAO REQUERIDO: MUNDIAL COMERCIO 

DE VEICULOS EIRELI - ME I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de demanda onde alega o reclamante ter adquirido veiculo junto a 

reclamada, onde teria supostamente efetuado pagamento para que esta 

procedesse a realização da transferência veicular para o nome do 

reclamante. Alega que até o presente momento não fora feito. Requer ao 

fim a condenação da reclamada em obrigação de fazer consistente na 

realização da transferência veicular, bem como indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Novo Código de Processo Civil. Sem preliminares, passo a 

análise de mérito 3. No mérito a pretensão é Improcedente. Da análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que busca o 

reclamante fazer com que a reclamada proceda a transferência veicular 

para seu nome. Ocorre que a transferência veicular é de responsabilidade 

do comprador, e não do vendedor do veículo, nos termos do Artigo 123, § 

1, do CTB. Com efeito, ao vendedor cabe a responsabilidade tao somente 

de promover a comunicação de venda junto ao órgão responsável. 

Ademais, alega o autor ter contratado serviço junto a reclamada para que 

esta procedesse a alteração de propriedade, bem como efetuado 

pagamento para tal, porem não colaciona qualquer documentação apta a 

comprovar o alegado. Desta forma, haja vista a ausência de 

responsabilidade da reclamada para que promova a transferência 

veicular, inexiste qualquer ato ilicito perpetrado, via de consequencia, 

inexiste também pretensão indenizatória de qualquer natureza. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na exordial. REVOGO a 

decisão que deferiu a liminar. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Doutor Juiz de Direito do 5º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Felipe Fernandes Juiz Leigo do 5º Juizado Especial Cível 

da Capital Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei 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. ADAUTO DOS 

SANTOS REIS Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000364-71.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIANA DO NASCIMENTO DUARTE REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação onde alega a parte reclamante ter tido a 

alteração de titularidade da UC de sua residência negada pela reclamada, 

em razão de supostos débitos pretéritos. Requer ao fim a condenação da 

reclamada em realizar a alteração cadastral, bem como indenização por 

danos morais. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do 
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consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 300 e 302 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que teve negado o fornecimento de energia em imóvel de 

sua propriedade em decorrência de suposta não comprovação de 

titularidade da UC. Em que pese às alegações da reclamada, analisando 

detidamente os autos, verifico que a titularidade da UC fora devidamente 

comprovada através do contrato de aluguel anexo aos autos. Essas 

premissas forçam reconhecer a procedência parcial dos pedidos. 

Entretanto, no que tange aos danos morais, vejo que inexistentes no caso 

em tela, haja vista que cabia a autora a comprovação da negativa da 

concessionaria na transferência da titularidade, o que não o fez, juntando 

tao somente um único protocolo de atendimento, o que não evidencia a 

negativa. Com efeito, não havendo negativa de transferência de 

titularidade, não há que se falar em ato ilícito indenizável, de modo que 

também não há que se falar em danos morais oriundos deste ato ilícito. E 

ainda que o fosse, a mera negativa não é suficiente para a caracterização 

do dano moral, cabendo a reclamante a comprovação dos danos 

alegados, o que não o fez. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente 

a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a reclamada a 

obrigação de fazer consistente da transferência de titularidade do serviço 

de energia discutido, em um prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa 

fixa (não diária) no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) até ulterior 

decisão. Confirmo ainda a medida liminar concedida anteriormente e assim 

o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Doutor Juiz de Direito do 5º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Felipe Fernandes Juiz Leigo do 5º Juizado Especial Cível 

da Capital Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei 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. ADAUTO DOS 

SANTOS REIS Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021817-59.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JADERSON JUNIOR DE OLIVEIRA REQUERIDO: JAQUELINE 

CAVAGNOLLO SANSAO & CIA LTDA S E N T E N Ç A I – RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. II- 

PRELIMINARES Inépcia Rejeito a preliminar de inépcia da inicial arguida pelo 

Reclamado, uma vez que ausente qualquer vício capaz de ensejar a 

inépcia da inicial, conforme previsão do art. 330, § 1º do CPC. Superada à 

preliminar, passo ao mérito. III – MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, na 

qual a parte autora sustenta que a parte ré ofertou 01 (um) aparelho de 

celular da marca Motorola XT no valor de R$ 1.119,00 (um mil, cento e 

dezenove reais) para o requerente. Aduz que no ato da compra ficou 

acordado que a compra seria em 04 (quatro) vezes e cada parcela seria 

de R$ 279,75 (duzentos e setenta e nove reais e setenta e cinco 

centavos) no cartão de crédito, no entanto, a parte ré cobrou no cartão de 

crédito em apenas 01 (uma) vez de R$ 1.119,00 (um mil, cento e dezenove 

reais), descumprindo o acordado entre as partes. Aduz que tentou 

resolver administrativamente o imbróglio, contudo, não fora possível, 

dessa forma ingressou com a ação pleiteando danos morais. A reclamada, 

em sua defesa, sustenta que o negócio jurídico foi celebrado conforme a 

vontade das partes e que o autor tinha conhecimento dos seus termos e 

condições, sabendo da parcela única da compra. Pugna, ao final, pela 

improcedência da ação por não restar caracterizada qualquer ilicitude 

capaz de ensejar os danos nos termos declinados na inicial. No caso, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, consoante artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos legislação de consumo, inclusive com relação ao 

ônus da prova, cuja inversão opino por deferir nesta oportunidade, em 

favor da Autora, com fulcro no art. 6º, VIII do CPC. Incumbe à Reclamada, 

na qualidade de fornecedora de serviços, provar a veracidade de seus 

argumentos alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque as assertivas se configuram em fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar 

de relação de consumo, a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Inicialmente, em que pesem as 

alegações do autor no que tange ao dano moral não se tratando a 

modalidade de dano in re ipsa, caberia ao reclamante produzir prova 

quantos aos fatos constitutivos de seu direito, o que não logrou êxito em 

realizar, consoante prevê o art. 373, I, do CPC, principalmente pela 

ausência de comprovação de cobrança integral de compra no cartão de 

crédito. A corroborar: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA 

PARCELADA NO CARTÃO DE CRÉDITO DA LOJA RÉ. CONSTATAÇÃO DE 

OPERAÇÃO REALIZADA EM NÚMERO MAIOR DE PARCELAS, COM 

ACRÉSCIMO DE JUROS, SEM O CONSENTIMENTO DA AUTORA. 

DEVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO A MAIOR. DANO MORAL 

INOCORRENTE. DISSABOR COTIDIANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DE VIOLAÇÃO DOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA. 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE SE RESOLVE NA ESFERA 

PATRIMONIAL. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO, COBRANÇA VEXATÓRIA OU 

OUTRA LIMITAÇÃO DE DIREITOS, NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71007185945, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 23/11/2017) Da 

análise do processo e dos documentos que o instruem, portanto, entendo 

que não restou comprovado nos autos qualquer ato ilícito praticado pela 

parte ré, inexistindo comprovação do nexo causal entre o dano alegado 

pelo autor e a conduta da demandada. Assim sendo, a improcedência dos 

pleitos iniciais é medida que se impõe. IV- DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição da preliminar arguida e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados na inicial, determinando o arquivamento dos autos 

após o trânsito em julgado desta decisão. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza 

Leiga VISTOS, 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001759-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001759-98.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIO HENRIQUE REGINATO REQUERIDO: TRANSPORTES 

AEREOS PORTUGUESES SA Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais, proposta pela parte Reclamante em desfavor da 

Reclamada, sob o fundamento de atraso de voo. Alega a reclamante que 

ao se dirigir ao Aeroporto de Lisboa para embarcar com destino a Madri, 

verificou o cancelamento de seu voo, de modo que fora realocado em voo 

posterior, o que causou atraso de aproximadamente 3 horas até o 

desembarque em seu destino final. Pois bem. Não obstante se tratar de 

relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada 

em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência. Ora, não se 

pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova 

em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a 

provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Outro não é o 

entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, 

exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do 

ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência 

do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que 

o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no 

caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o 

ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se 

a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para 

todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e 

indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de 

provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” In casu, 

uma vez que o atraso no itinerário não foi superior a 04 (quatro) horas, 

cabia ao Reclamante demonstrar a existência de outras repercussões 

danosas, além da simples perda de tempo. Ora, em face do pequeno 

período de espera, o infortúnio em questão não é enquadrado como caso 

de dano moral puro. Neste sentido: RECURSO INOMINADO – 

RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – ATRASO DE VOO – PERÍODO INFERIOR 

A QUATRO HORAS – REPERCUSSÕES DANOSAS – ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO. O atraso de voo, por períodos inferiores a quatro 

horas (artigos 230 e 231 do CBA e artigos 3º e 4º da Resolução 141/2010 

da ANAC), não caracteriza dano moral puro, contudo, quando o atraso 

ocasiona repercussões danosas ao passageiro, além da simples perda de 

tempo, pode surgir o dever de indenizar (art. 186 do Código Civil). (...) 

(TJMT, RI nº 0029906-98.2013.811.0001, Turma Recursal Única, Juiz Rel. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, julgado em 28.11.2014) Logo, não 

se tratando de dano moral in re ipsa e não se desincumbindo de seu ônus 

probatório, nos termos do art. 373, I do NCPC, tenho pela total 

improcedência da demanda, uma vez que não vislumbrada os abalos 

morais a serem indenizados. Ante ao exposto e por tudo que dos autos 

consta, com fulcro no art. 487, I do novo Código de Processo Civil, OPINO 

PELA IMPROCEDÊNCIA do pleito, haja vista não vislumbrar a existência de 

danos morais a serem indenizados. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz 

Leigo HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001637-85.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DEBORAH SILVA MOREIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da parte Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida a qual a parte autora alega se indevida, uma vez que 

não possuir qualquer débito com a Reclamada que justifique as 

negativações de seu nome. Ao final, pugnou pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação em comento, bem como 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. Preliminarmente, a 

reclamada levanta preliminar alegando que a parte reclamante não juntou 

nenhum comprovante de residência em seu nome. Com efeito, deve ser 

priorizado o acesso à justiça em detrimento de certas exigências, que 

acabam acarretando entrave processual e, por conseguinte, a ineficácia 

dos princípios que regem os juizados especiais, em atenção à celeridade 

processual. Por fim, quanto a ausência de pretensão resistida, novamente 

sem razão a reclamada, haja vista que inexiste obrigatoriedade de 

esgotamento da via administrativa no caso em tela. Superadas as 

preliminares, passo a análise de mérito. 3. No mérito a pretensão é 

Procedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da parte autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em contestação a 

Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a parte Autora 

contratou os serviços. Acostando para comprovar suas alegações telas 

de seu sistema interno. Destaco que as imagens juntadas no bojo da 

contestação apenas traduzem que a demandada reproduziu telas de 

sistemas de seus programas de software, que em absoluto se 

caracterizam como documento, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, 
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A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de 

negativação Ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Insta salientar 

que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido pela Súmula 

385 do STJ, vez que, em detida análise ao extrato de negativação 

acostado ao processo constata-se que a parte Autora não possui 

negativações preexistentes. Indefiro o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do 

CPC. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por DEBORAH SILVA 

MOREIRA, em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A para DECLARAR a 

inexistência dos débitos que geraram a negativação do nome da parte 

Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE a partir da presente data, mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso. 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância por má-fé. Por pertinência INTIME-SE 

a Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à exclusão 

do nome da parte reclamante do cadastro negativo, sob pena de multa fixa 

(não diária) no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) passível de 

majoração em ulterior decisão. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Doutor Juiz de Direito do 5º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Felipe Fernandes Juiz Leigo do 5º Juizado Especial Cível 

da Capital Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei 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. ADAUTO DOS 

SANTOS REIS Juiz de Direito
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Processo Número: 1000702-45.2020.8.11.0001
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Advogado(s) Polo Ativo:

Ulisses Garcia Neto OAB - MT11512-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Numeração Única: 1000702-45.2020.8.11.0001 

Reclamante: ULISSES GARCIA NETO Reclamada: AZUL LINHAS AEREAS 

SENTENÇA Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 

9099/95. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. O Reclamante alega na petição inicial: - que em junho/2019 

contratou com a reclamada cinco passagens aéreas com destino a 

Natal/RN, com data de embarque prevista para 26/12/2019, para poder 

viajar com sua família, incluindo sua mãe, que é idosa; - que ao realizar o 

check in observou que houve a alteração do voo pela reclamada sem que 

ela informasse da mudança do itinerário da viagem, o que ocasionou 

atraso de quatro horas na viagem; - foi obrigado a desembolsar valores 

não previstos na viagem em razão da alteração do itinerário, uma vez que 

perdeu a reserva do veículo que havia locado, tendo que contratar outro 

carro, por valor superior e sem seguro. A Reclamada, em defesa, afirma 

que não há que se falar em falha na prestação do serviço, tendo em vista 

que a mudança no itinerário do voo em decorrência da alteração da malha 

aérea, porém que o consumidor foi notificado com a antecedência de 72 

horas, e, ainda que foi fornecida toda assistência, inclusive sendo 

realocado no primeiro voo disponível, razão pela qual não há que se falar 

em indenização por danos morais e materiais. Inicialmente, cumpre anotar 

que é pacífico o entendimento de que o caso em comento deve ser 

analisado sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, já que é 

patente a relação de consumo existente entre as partes. Em análise aos 

autos tem-se que restou demonstrado que houve a alteração unilateral do 

voo de ida do Reclamante para Natal, fato que causou prejuízo ao 

Reclamante que teve que perdeu a reserva do carro alugado, tendo que 

contratar outro veículo com valor superior e sem seguro, além de ter 

ocasionado um atraso de cinco horas para que pudesse chegar ao seu 

destino final. Cumpre destacar que não há provas de que a Reclamada 

realizou a comunicação de alteração de voo com antecedência de 72 

horas, conforme previsto pela ANAC. Ademais, no caso vertente a 

Reclamada não nega o ocorrido, limita-se a alegar que houve necessidade 

de alteração da malha aérea, sem apresentar qualquer prova quanto a sua 

alegação. Neste caso, é irrelevante o fato de o voo ter sido alterado para 

outro que possuía itinerário menor, pois é direito do consumidor ser 

avisado previamente, a fim de que ele decida se aceita a alteração ou 

solicite o reembolso das passagens. Deste modo, tem-se que a Reclamada 

não tendo apresentou nenhuma prova capaz de desconstituir as 

alegações do reclamante, não se desincumbindo do ônus probatório que 

lhes competia ao teor do art. 373, II do CPC. A situação emanada do 

processo configura, à toda evidência, desconsideração para com a 

pessoa do consumidor, retirando-o do seu equilíbrio psíquico, fato 

suficiente a embasar a condenação por danos morais, principalmente no 

que tange ao compromisso inadiável. Trata-se, no caso, de relação de 

consumo, da qual restou caracterizado o defeito do serviço e o dano 

moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 
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empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Destarte, a situação vivenciada pelo Reclamante decorrente do 

descaso da Ré, que gerou desconforto, aflição e transtornos, sendo, sem 

sombra de dúvida, passível de indenização. A Corroborar: “ALTRAÇÃO 

DE 48 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. TRANSTORNOS QUE TRANSCENDEM O MERO 

INCÔMODO OU DISSABOR. PRECEDENTES DO STJ E DESTE COLEGIADO. 

Dano moral. A alteração unilateral no horário do voo dos apelantes, 

somado ao fato de somente terem sido notificados da alteração no 

momento do embarque do voo originário, sem qualquer assistência da 

companhia aérea demandada, e diante do limitado interregno com o qual 

não contavam, acarretou-lhes situação de extremo desgaste não resta 

dúvida. Transtornos que ultrapassam o mero dissabor ou aborrecimento 

comumente verificados pelos passageiros de transporte aéreo, 

configurado o efetivo abalo moral, passível de reparação. Quantum 

indenizatório. A contraprestação pelo sofrimento auferido tem a função de 

compensar a dor injustamente causada à vítima e servir de reprimenda ao 

agente para que não reincida em situações como a ocorrida, sendo 

necessário observar as condições financeiras das partes, a gravidade do 

fato, além do grau de culpa no cometimento do ato ilícito. Quantum 

majorado para patamar mais adequado ao caso concreto e a 

jurisprudência deste Tribunal. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 

(TJRS - Apelação Cível n. 70079956173, Décima Primeira Câmara Cível, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 12/12/2018)”. Finalmente, cabe 

registrar que em se tratando de dano moral puro, não há necessidade da 

comprovação da repercussão patrimonial do dano, basta a sua 

ocorrência, conforme orienta o seguinte julgado: O dano simplesmente 

moral, sem repercussão no patrimônio não há como ser provado. Ele 

existe tão somente pela ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante 

para justificar a indenização. (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback - RT 

681/163, in RUI STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). Assim, 

provada a ofensa e o dano moral sua reparação é impositiva, na forma do 

art. 5º, incisos V e X da constituição federal e do art. 944 e seguintes do 

código civil. Definida a responsabilidade da Ré, resta fixar o valor da 

indenização pelo dano moral sofrido pelo Reclamante. No que se refere ao 

quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que 

para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração 

principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não 

isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a 

situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no 

que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da 

vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na 

atenuação da ofensa e de seus efeitos. No caso concreto, tomando como 

parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, principalmente, a 

situação financeira dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em 

R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor do Reclamante, é suficiente para 

reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Em 

razão da alteração do voo, o Reclamante perdeu a reserva do veículo 

alugado, tendo que contratar nova locação por valor maior do que havia 

inicialmente contratado, razão pela qual a Reclamada deve restituir ao 

Reclamante o valor desembolsado a maior, qual seja, R$ 566,47 

(quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos), os quais 

deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE e com juros legais 

a partir do desembolso. Esclarece-se ainda que o valor de restituição 

devido ao Reclamante será na forma simples, eis que decorre de falha na 

prestação de serviço, não se referindo a cobrança indevida. Por tais 

considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da 

ação e, o faço para: CONDENAR a Reclamada ao pagamento de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), para o Reclamante, a título de indenização por 

danos morais, devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta decisão 

e acrescido de juros legais a partir da citação; CONDENAR a Reclamada 

ao pagamento dos danos materiais ao Autor, o valor de R$ 566,47 

(quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos), os quais 

deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE e com juros legais 

a partir do desembolso. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitado em julgado, ARQUIVE-SE os autos, observadas as 

formalidade legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Diani de Moraes Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001327-79.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SUZANA ALVES DE ASSIS REQUERIDO: REBOUCAS 

COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que alega a parte autora ter 

estacionado sua motocicleta no estacionamento da empresa reclamada, 

com o intuito de realizar compras junto a empresa. Alega que ao retornar, 

teve seu veículo furtado ainda nas dependências do estacionamento. 

Requer ao fim indenização por danos materiais e morais. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. Preliminarmente, a reclamada alega a 

ocorrência de prescrição, posto que transcorrido o prazo prescricional de 

03 (três) anos citado no Artigo 206, § 3º, V, do Código Civil Brasileiro. Sem 

razão a reclamada, posto que a hipótese versa sobre relação jurídico de 

natureza consumerista, e suposta falha na prestação de serviços, o que 

determina a aplicação, no caso concreto, do prazo prescricional de 05 

(cinco) anos disposto no Artigo 27 do CDC. Ademais, quanto a inépcia da 

inicial alegada, entendo que esta se confunde o mérito, e com ele será 

analisada. 3. No mérito a pretensão é Procedente. Em razão de se tratar 

de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada 

no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Analisado o processo e as provas nele produzidas, 

verifica-se a Reclamada não trouxe nenhuma prova de que o veículo da 

Reclamante não estava guardado no estacionamento da empresa, ou 

ainda que o furto mencionado não ocorreu, fato este que poderia ser 

facilmente demonstrado com a juntada de imagens do circuito de câmeras, 

por exemplo. Salienta-se que é dever do Reclamado comprovar que o 

Reclamante não deixou seu carro no estacionamento do estabelecimento, 

uma vez que ofertado estacionamento aos clientes, a loja tem dever de 

cuidado e segurança ao bem deixado sob sua guarda. Destaca-se que o 

estacionamento não é gratuito, como afirma a Reclamada, posto que este 

é atrativo aos consumidores, para fazer as compras no referido 

estabelecimento, e, consequentemente o valor do local é agregado ao 
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preço dos produtos ofertados na loja. Desta forma, o dever de cuidado e 

segurança é obrigação da loja, o qual deve tomar medidas que impeçam 

eventuais prejuízos aos seus clientes, como a instalação de cancela, 

circuito de segurança, emissão de comprovante de estacionamento, os 

quais não foram providenciados pela Ré. O Reclamante, por sua vez, 

apresentou comprovantes de orçamento realizado na empresa, boletim de 

ocorrência narrando os fatos ocorridos no estabelecimento comercial, a 

fim de salvaguardar seu direito, comprovando minimamente seu direito ao 

teor do art. 373, I do CPC. Outrossim, cabia ao Reclamado disponibilizar as 

imagens do sistema de segurança da empresa para verificação dos fatos, 

o que não ocorreu. Tal conduta da empresa revela nitidamente a intenção 

de causar obstáculos na solução do fato ocorrido dentro de seu 

estabelecimento deixando, a Reclamante a mercê da própria sorte, 

causando-lhe transtornos e prejuízos materiais. Diante disso, tenho que o 

Reclamado não trouxe ao processo nenhuma prova capaz de 

desconstituir os fatos e provas apresentados pela Reclamante, não tendo, 

assim, se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, a teor do art. 

373, II do CPC. Corroborando: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE 

SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RÉU. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 130/STJ. DANO MORAL. FIXAÇÃO 

DO QUANTUM. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 130 do Superior 

Tribunal de Justiça, "a empresa responde, perante o cliente, pela 

reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento". 

(...). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 

603026 SP 2014/0270041-0 (STJ) - Data de publicação: 05/03/2015)”. 

Assim, resta evidente que houve ofensa indevida aos direitos de 

personalidade da Reclamante, ante o descaso impresso nas atitudes do 

Reclamado e diante da gravidade do fato ocorrido dentro de suas 

dependências, sendo certo que a sua conduta caracterizou o dano moral. 

Veja-se que a situação ora tratada refoge daquelas previstas como mero 

incômodo, já que o gravame aqui se dá, preponderantemente, pelo agir 

omisso e ilícito do reclamado em sequer prestar assistência ao 

Reclamante, bem como pela omissão em apurar o fato. Não fosse esse 

agir, a Reclamante não teria passado pela situação de desgosto e abalo 

emocional que sofreu. Corroborando “EMBARGOS INFRINGENTES. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE 

SUPERMERCADO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. REJEIÇÃO. Rejeita-se o 

pedido de indenização por danos morais, pois a situação não transcende 

os meros incômodos ou dissabores inerentes à vida cotidiana e, desse 

modo, insuscetíveis de indenização por dano à esfera pessoal. 

EMBARGOS INFRINGENTES DESACOLHIDOS, POR MAIORIA. (Embargos 

Infringentes Nº 70057558207, Quinto Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 

13/06/2014)”. Logo, com os documentos acostados na exordial, a parte 

autora desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, 

I), quanto ao fato constitutivo do seu direito de ser ressarcida em danos 

materiais, relativos ao valor do veiculo furtado. Destaca, ainda, que o 

Reclamado não trouxe nenhum documento capaz de desconstituir o valor 

dos danos materiais pleiteados pela Reclamante, não tendo se 

desincumbido do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II do CPC), 

devendo o mesmo indenizar. Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE 

SUPERMERCADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. LUCROS 

CESSANTES. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. Apelo parcialmente provido. 

(Apelação Cível Nº 70062115878, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 27/08/2015)”. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por SUZANA ALVES DE 

ASSIS, em desfavor de REBOUÇAS COMERCIO DE MATERIAL PARA 

CONSTRUÇÃO – LTDA/BEIRA RIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO para 

CONDENAR a Reclamada a pagar indenização por danos morais a 

Reclamante à importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação. OPINO 

ainda para CONDENAR a Reclamada a pagar indenização por danos 

materiais a reclamante na importância de R$ 7.111,00 (sete mil, cento e 

onze reais), que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE e 

acrescida de juros legais, ambos incidindo a contar do evento danoso. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Doutor Juiz 

de Direito do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe 

Fernandes Juiz Leigo do 5º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 

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. ADAUTO DOS SANTOS REIS Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000123-97.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALDEMAR OLIVEIRA VIANA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da Parte Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida na qual a parte autora alega se indevida, uma vez que 

não possui qualquer débito com a Reclamada que justifique a negativação 

de seu nome no valor R$ 291,96 (duzentos e noventa e um reais e 

noventa e seis centavos), contrato nº. 4271673472106010, inclusa em 

15/07/2019. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação em apreço, bem como indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Deixo 

de analisar as preliminares, em razão do julgamento de merito. 3. Cumpre 

destacar que, no caso em apreço não será necessária a designação de 

audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de prova 

documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo 

de improcedência. Compulsando os documentos juntados com a 

contestação, constata-se que a parte Autora realmente contratou junto à 

Reclamada os serviços prestados, cuja documentação comprobatória 

segue anexo. Ademais, a parte Reclamada logrou êxito em comprovar que 

a negativação ocorreu devido à inadimplência, sendo que o Autor não 

acostou qualquer comprovante de pagamento, a fim de comprovar as 

suas alegações. Portanto, a cobrança é devida, uma vez que se extrai da 

documentação colacionada, qual seja termo de adesão, encontra-se 

devidamente assinado pela parte Reclamante, conforme podemos verificar 
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a partir da análise dos contratos e dos demais documentos assinados por 

ela, como procuração, declaração de hipossuficiência e documentos 

pessoais, onde constam assinaturas que, mesmo a olhos desarmados, 

percebe-se sem qualquer dificuldade que é oriunda do próprio punho da 

parte autora. Ora, se o contrato entre as parte existe, e restou 

inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do valor apontado 

no extrato de negativações, no que a requerida restringe-se ao exercício 

regular de direito que lhe compete. Assim, os documentos colacionados 

pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas 

alegações. Consigno, ainda, que a responsabilidade pela notificação 

extrajudicial quando da inclusão dos danos no cadastro de inadimplentes é 

de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do 

STJ. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA 

CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO 

DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE 

AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE 

DO ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO 

STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não 

incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações do reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por VALDEMAR OLIVEIRA VIANA em desfavor de 

BANCO BRADESCARD S.A. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Juiz de Direito do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe 

Fernandes Juiz Leigo do 5º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS 

SANTOS REIS JUIZ DE DIREITO [1] “É necessário que da narrativa decorra 

verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde 

logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, 

deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000911-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA GREGORIO DA SILVA (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):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000911-14.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: NATALINA GREGORIO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados da Parte Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida na qual a parte autora alega 

se indevida, uma vez que não possui qualquer débito com a Reclamada 

que justifique a negativação de seu nome no valor R$ 56,64 (cinquenta e 

seis reais e sessenta e quatro centavos), contrato nº. 

07.00000020141422977948, inclusa em 11/12/2015. Ao final, pugnou pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação em 

apreço, bem como indenização por danos morais. É a suma do essencial. II 

- MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Preliminarmente, a requerida invoca 

preliminar de prescrição, sob o fundamento que a inscrição remonta há 

mais de 03 (três) anos, contados da propositura da presente demanda, o 

que a inviabiliza em sua pretensão reparatória. Sem a razão. No caso em 

tela, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme art. 206, § 3º, V, 

do CC. Ocorre que o termo inicial do prazo prescricional é a partir da data 

da ciência e não da inscrição indevida em si. Ademais, a reclamada 

sustenta que o extrato de negativação apresentado pela autora não 

evidencia a legitimidade das informações ali prestadas e requer a juntada 

de documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro, visto 

que o documento apresentado não obsta a defesa da ré, que alegando 

inconformidade nos registros negativos deveria juntar aos autos a 

consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas alegações. 

Prosseguindo, a reclamada levanta preliminar alegando que a parte 

reclamante não juntou nenhum comprovante de residência em seu nome. 

Com efeito, deve ser priorizado o acesso à justiça em detrimento de certas 

exigências, que acabam acarretando entrave processual e, por 

conseguinte, a ineficácia dos princípios que regem os juizados especiais, 

em atenção à celeridade processual. Por fim, quanto a suposta ausência 

de documentos probatórios, entendo que esta se confunde ao mérito da 

demanda, e com ele será analisada. 3. Cumpre destacar que, no caso em 

apreço não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de 
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improcedência. Compulsando os documentos juntados com a contestação, 

constata-se que a parte Autora realmente contratou junto à Reclamada os 

serviços prestados, cuja documentação comprobatória segue anexo. 

Ademais, a parte Reclamada logrou êxito em comprovar que a negativação 

ocorreu devido à inadimplência, sendo que a Autora não acostou qualquer 

comprovante de pagamento, a fim de comprovar as suas alegações. 

Portanto, a cobrança é devida, uma vez que se extrai da documentação 

colacionada que esta encontra-se devidamente assinado pela parte 

Reclamante, conforme podemos verificar a partir da análise dos contratos 

e dos demais documentos assinados por ela, como procuração, 

declaração de hipossuficiência e documentos pessoais, onde constam 

assinaturas que, mesmo a olhos desarmados, percebe-se sem qualquer 

dificuldade que é oriunda do próprio punho da parte autora. Ora, se o 

contrato entre as partes existe, e restou inadimplente, conclui-se que a 

parte autora é devedora do valor apontado no extrato de negativações, no 

que a requerida se restringe ao exercício regular de direito que lhe 

compete. Assim, os documentos colacionados pela parte Requerida se 

traduzem em provas a socorrer às suas alegações. Consigno, ainda, que 

a responsabilidade pela notificação extrajudicial quando da inclusão dos 

danos no cadastro de inadimplentes é de responsabilidade do órgão 

mantenedor, nos termos da Súmula 359 do STJ. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO 

AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO 

PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A 

INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO 

NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO 

ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não 

incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. Por fim, tenho por caracterizada a 

litigância de má-fé por parte da autora, ao passo que nega relação jurídica 

devidamente comprovada nos autos, em evidente alteração da verdade 

dos fatos. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do 

CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

NATALINA GREGORIO DA SILVA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Via de consequência, nos 

termos da fundamentação supra, OPINO pela CONDENAÇÃO da 

reclamante em litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III do 

CPC, fixando, em seu desfavor, multa de dois salários mínimos vigentes a 

época da propositura da demanda, consoante art. 81, § 2º do CPC. 

Também OPINO pela condenação da Reclamante ao pagamento das 

custas processuais, conforme item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III da 

seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, no 

montante sugerido de R$ 1.000,00 (mil reais). Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de 

Direito do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe Fernandes Juiz Leigo 

do 5º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS JUIZ DE 

DIREITO [1] “É necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal 

que naquele momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte 

conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz 

aguardar a peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na 

relação com os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia 

da norma, uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer 

que a base são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros 

termos, terá o magistrado de se servir dos elementos apresentados na 

composição do que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a 

narrativa interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não 

há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019137-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANY DAS GRACAS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DAS GRACAS SOUZA BUENO OAB - MT20911-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SISTEMA S.A (REQUERIDO)

RAMON MATOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

BANCO CBSS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019137-04.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CRISTIANY DAS GRACAS SOUZA REQUERIDO: BANCO 

SISTEMA S.A, BANCO CBSS S.A., RAMON MATOS DE OLIVEIRA S E N T E 

N Ç A I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. II- PRELIMINARES Ilegitimidade passiva As rés arguiram, em sede 

preliminar, a ilegitimidade passiva, contudo, deixo de analisar a preliminar 

por se confundir com o mérito. Retificação do polo passivo Inicialmente 

acolho o pedido de RETIFICAÇÃO do polo passivo, e por consequência, 

determino ao cartório que proceda ao necessário para a correção 

devendo passar a constar Banco Digio, sob o CNPJ nº 

27.098.060/0001-45., inscrita no CNPJ sob nº 02.421.421/0001-11, como 

parte reclamada. Passo a análise do mérito. III – MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Inicialmente insta consignar que o demandado Ramon 

Matos de Oliveira foi devidamente citado via AR em observância ao art.18, 

II da Lei nº 9.099/95, mas não compareceu à audiência de conciliação. 

Neste cenário, DECRETO a REVELIA da parte Requerida, nos termos do 

art. 20 da Lei nº 9.099/95. Entretanto, impera constar que à revelia faz 

presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, desde que se trate de 

direito disponível, mas não importa necessariamente em procedência do 

pedido, pois deve o Juiz verificar se o pleito do autor tem fundamento, 

para só assim, decidir-se por possível condenação. Desta feita, não 

obstante a caracterização da revelia, entendo ser medida de rigor a 

análise de mérito da ação, pelo fato de que a revelia por si só, não tem o 

condão de gerar a procedência da ação. Trata-se de ação de indenização 

por danos morais e materiais cumula com obrigação de fazer, na qual a 

parte autora sustenta que no mês de julho de 2019, buscou por um 

empréstimo pessoal on-line, no site www.credbcinvestimentos.com do 

Banco Sistema S/A, realizando requerimento do empréstimo. Aduz que os 

atendentes solicitaram através do WhatsApp documentos pessoais e lhe 

foi enviado um contrato que deveria ser reconhecido firma em cartório. 
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Narra que após a devolução do contrato já com firma reconhecida, foi 

informado a Requerente a necessidade de realizar o pagamento de uma 

taxa referente a serviços de cartório que deveria ser depositado na conta 

do responsável pelos serviços cartorários o Sr. Ramon Matos de Oliveira. 

Informa que realizou a transferência bancária no Banco do Brasil em Nome 

de Ramon Matos de Oliveira, CPF 027.242.822 -13, Conta 43.276 -8, 

Agência 3346 -4, na data de 31/07/2019 no valor de R$ 698,00 

(seiscentos e noventa e oito reais). Informa que em seguida solicitaram 

mais um depósito referente a taxa IDF que não souberam explicar o 

porquê, foi quando se deu conta que havia caído em um golpe. Assim, 

ingressou com ação pleiteando danos materiais e morais em face dos 

demandados. No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre 

as partes é de natureza consumerista, consoante artigos 2º e 3º do CDC, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos legislação de consumo, 

inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão opino por deferir 

nesta oportunidade, em favor da Autora, com fulcro no art. 6º, VIII do CPC. 

Incumbe às Reclamadas, na qualidade de fornecedora de serviços, provar 

a veracidade de seus argumentos alegados, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as assertivas se configuram em fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de 

a presente ação tratar de relação de consumo, a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Definida 

estas questões precisamos examinar dentre as provas do caderno 

processual e argumentos a configuração do ato ilícito, do nexo de 

causalidade e a comprovação do dano. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Isto porque verifico que o favorecido na conta destinatária 

para depósito consta o nome de “RAMON MATOS DE OLIVEIRA”, ou seja, 

não vislumbro em nenhum momento a vinculação ao CNPJ das empresas 

reclamadas, o que inevitavelmente me leva a crer ser a autora vítima de 

golpe. Neste ponto, notavelmente houve falta de diligência da autora em, 

primeiramente verificar a reputação da empresa na Internet e a forma 

como se dava os empréstimos, bem como verificar o meio utilizado para 

contato, sendo certo que não se utilizaria de Whatsapp com número 

comum de telefone, quando normalmente possuem a sua disposição 

serviço próprio de e-mail e “call center”, como é usual na maior parte das 

empresas brasileiras. Ainda neste aspecto, acho improvável que qualquer 

empresa do ramo efetuaria empréstimo em valores altos com simples 

depósito de valores ínfimos com relação ao valor do empréstimo. 

Mostra-se desarrazoada e tampouco crível que qualquer empresa séria 

efetuasse tal operação financeira sem antes consultar a viabilidade de 

pagamento do contratante, como análise de crédito, possibilidade de arcar 

com os pagamentos das parcelas etc. Nesta toada, verifico ser impossível 

à condenação das empresas requeridas, pois restou nítido que estas não 

tiveram qualquer participação no evento danoso experimentado pela 

autora. A requerente foi quem deu causa exclusiva ao evento danoso, de 

forma, “espontânea”, efetuar depósito prévio de valores em conta 

corrente de pessoa física estranha sob a fundamentação de que seria 

para reconhecer firma em cartório. A corroborar: TJ/RS 2019 RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

GOLPE. SUPOSTA AQUISIÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DEPÓSITO DE VALORES 

EM CONTA CORRENTE DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE, COMO 

CONDIÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE QUANTIA. AUSÊNCIA DE CONDUTA 

ILÍCITA PERPETRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS 

PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. NEXO CAUSAL NÃO EVIDENCIADO. 

CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008411449, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Carvalho Fraga, Julgado em 30/04/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71008411449 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 

30/04/2019, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 06/05/2019) TJ/RS 2018 RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. EVIDÊNCIAS DE GOLPE. UTILIZAÇÃO DO 

NOME DA EMPRESA RÉ. DEPÓSITO EFETUADO PELO AUTOR EM CONTA 

DE TERCEIRO (PESSOA FÍSICA), PARA OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO. 

VALOR DO EMPRÉSTIMO NÃO LIBERADO. CONTEXTO PROBATÓRIO 

ROBUSTO QUE EVIDENCIA SE TRATAR DE GOLPE PRATICADO POR 

FALSÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA REQUERIDA 

POR ATO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FATO 

DE TERCEIRO. RECURSO DO AUTOR OBJETIVANDO DANOS MORAIS, 

QUE NÃO RESTARAM CONFIGURADOS ANTE A INEXISTÊNCIA DE 

ILEGALIDADE COMETIDA PELAS RÉS. SENTENÇA REFORMADA A FIM DE 

VER JULGADA IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO DO AUTOR 

DESPROVIDO. RECURSO DAS RÉS PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007480577, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 23/03/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71007480577 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 

23/03/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 28/03/2018) Da análise do processo e dos documentos que 

o instruem, portanto, entendo que não restou comprovado nos autos 

qualquer ato ilícito praticado pelas partes rés, inexistindo comprovação do 

nexo causal entre o dano alegado pela autora e a conduta das 

demandadas. Assim sendo, a improcedência dos pleitos iniciais é medida 

que se impõe. IV- DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados na inicial, determinando o arquivamento dos autos 

após o trânsito em julgado desta decisão. Determino ao cartório que 

proceda a retificação do polo passivo consoante requerido em 

contestação ID 28879696. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Submeto o presente projeto 

de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 

da Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga VISTOS, 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002421-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE RAMOS DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO DO QUARTO OFICIO CUIABA (REU)

LUX ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002421-62.2020.8.11.0001. 

AUTOR: FABIANE RAMOS DE LIMA REU: LUX ADMINISTRACAO DE 

NEGOCIOS LTDA - EPP, CARTORIO DO QUARTO OFICIO CUIABA I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da parte 

Reclamante em Serviço Notarial de Protestos, por dívida a qual a parte 

autora alega se indevida, uma vez que não possuir qualquer débito com a 

Reclamada que justifique as negativações de seu nome. Ao final, pugnou 

pela declaração de inexistência do débito que originou o protesto em 

comento, bem como indenização por danos morais. É a suma do essencial. 

II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no caso em 

apreço não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I do 
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Novo Código de Processo Civil. Preambularmente, verifico que a parte 

autora foi devidamente intimada para manifestar-se a respeito da tentativa 

infrutífera de intimação da reclamada LUX ADMINISTRAÇÃO DE NEGOCIOS 

LTDA, entretanto deixou transcorrer in albis o prazo estipulado. 

Considerando a responsabilidade da parte autora em fornecer o endereço 

das partes, nos termos do Artigo 14, § 1, I, da Lei 9099/95, entendo pelo 

julgamento sem resolução de mérito dos pedidos referentes a este correu, 

nos termos do Artigo 485, III, do Código de Processo Civil Brasileiro. 

Prosseguindo, no que se refere a reclamada 4º SERVIÇO NOTARIAL E DE 

REGISTROS DA COMARCA DE CUIABA/MT, haja vista tratar-se de serviço 

extrajudicial de registro de protesto (popularmente conhecido como 

cartório), este não tem capacidade processual para figurar no polo 

passivo da presente demanda, haja vista a falta de personalidade jurídica, 

de modo que qualquer ato realizado por este é de responsabilidade do 

Tabelião titular. Neste sentido, a jurisprudência pacifica do STJ. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS DE 

REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. AUSÊNCIA DE 

PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. PRECEDENTES. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. 1. Esta Corte já se manifestou no 

sentido de que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais 

não detêm personalidade jurídica, de modo que quem responde pelos atos 

decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório. Logo, o 

tabelionato não possui legitimidade para figurar no polo ativo da presente 

demanda repetitória tributária. Precedentes: AgRg no REsp 1.468.987/SP, 

Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 11/03/2015; AgRg no 

REsp 1.462.169/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma 

julgado em 20/11/2014, DJe 4/12/2014. 2. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no REsp 1.360.111/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 12/5/2015) (grifei) RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RECONHECIMENTO DE FIRMA MEDIANTE ASSINATURA FALSIFICADA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. OFÍCIO DE NOTAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA E JUDICIÁRIA. 1. Consoante as 

regras do art. 22 da Lei 8.935/94 e do art. 38 da Lei n.º 9.492/97, a 

responsabilidade civil por dano decorrente da má prestação de serviço 

cartorário é pessoal do titular da serventia à época do fato, em razão da 

delegação do serviço que lhe é conferida pelo Poder Público em seu nome. 

2. Os cartórios ou serventias não possuem legitimidade para figurar no 

pólo passivo de demanda indenizatória, pois são desprovidos de 

personalidade jurídica e judiciária, representando, apenas, o espaço físico 

onde é exercida a função pública delegada consistente na atividade 

notarial ou registral. 3. Iegitimidade passiva do atual titular do serviço 

notarial ou registral pelo pagamento de débitos atrasados do antigo titular. 

4. Doutrina e jurisprudência acerca do tema, especialmente precedentes 

específicos desta Corte. 5. Recurso especial provido. (REsp 1177372/RJ, 

Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 28/6/2011, DJe 1º/2/2012). 

(grifei) RECURSO ESPECIAL - CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL - TABELIONATO 

- INTERPRETAÇÃO DO ART. 22 DA LEI N. 8.935/94 - LEI DOS CARTÓRIOS 

- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO TABELIONATO 

– LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - AUSÊNCIA - RECURSO 

ESPECIAL IMPROVIDO. 1. O art. 22 da Lei n. 8.935/94 não prevê que os 

tabelionatos, comumente denominados "Cartórios", responderão por 

eventuais danos que os titulares e seus prepostos causarem a terceiros. 

2. O cartório extrajudicial não detém personalidade jurídica e, portanto, 

deverá ser representado em juízo pelo respectivo titular. 3. A possibilidade 

do próprio tabelionato ser demandado em juízo, implica admitir que, em 

caso de sucessão, o titular sucessor deveria responder pelos danos que 

o titular sucedido ou seus prepostos causarem a terceiros, nos termos do 

art. 22 do Lei dos Cartórios, o que contrasta com o entendimento de que 

apenas o titular do cartório à época do dano responde pela falha no 

serviço notarial. 4. Recurso especial improvido. (REsp 911.151/DF, Rel. 

Ministro MASSAMI UYEDA, Terceira Turma, julgado em 17/6/2010, DJe 

6/8/2010) (grifei) RECURSO ESPECIAL - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL - NÃO OCORRÊNCIA - SERVIÇOS NOTARIAIS E DE 

REGISTRO - NATUREZA JURÍDICA – ORGANIZAÇÃO TÉCNICA E 

ADMINISTRATIVA DESTINADOS A GARANTIR A PUBLICIDADE, 

AUTENTICIDADE, SEGURANÇA E EFICÁCIA DOS ATOS JURÍDICOS - 

PROTESTO - PEDIDO DE CANCELAMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

TABELIONATO - ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA RECONHECIDA - 

AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. [...]. II - Segundo 

o art. 1º da Lei n° 8.935/94, que regulamentou o art. 236 da Constituição 

Federal, os serviços notariais e de registro são conceituados como 

"organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade, 

autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos". Dispõe, ainda, 

referida Lei que os notários e oficiais de registro gozam de independência 

no exercício de suas atribuições, além de que estão sujeitos às 

penalidades administrativas previstas nos arts. 32, 33, 34 e 35, no caso 

de infrações disciplinares previstas no art. 31 da mesma Lei. III - Os 

cartórios extrajudiciais - incluindo o de Protesto de Títulos - são 

instituições administrativas, ou seja, entes sem personalidade, 

desprovidos de patrimônio próprio, razão pela qual, bem de ver, não 

possuem personalidade jurídica e não se caracterizam como empresa ou 

entidade, afastando-se, dessa forma, sua legitimidade passiva ad causam 

para responder pela ação de obrigação de fazer. IV - Recurso especial 

improvido. (REsp 1097995/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 21/9/2010, DJe 6/10/2010). (grifei) Assim, nos termos 

do artigo 485, IV, do Codigo de Processo Civil, cabível o julgamento sem 

resolução de mérito no que se refere aos pedidos relacionados a este 

reclamado. III - DISPOSITIVO Pelo exposto, OPINO pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso III, quanto ao correu LUX ADMINISTRAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA, e 

nos termos do artigo 485, IV, quanto ao correu 4º SERVIÇO NOTARIAL 

PRIVATIVO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE CUIABÁ, ambos dispositivos do 

Código de Processo Civil Brasileiro. Deixo de condenar a parte 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, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. FELIPE FERNANDES Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 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. ADAUTO DOS SANTOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017633-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DALVA BARBOSA VASQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

S E N T E N Ç A Ressai da petição inicial que a pretensão da reclamante é 

a de consignação do pagamento. Entretanto, em consonância com o 

disposto no enunciado nº 08 do FONAJE, "as ações cíveis sujeitas aos 

procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais". 

Corroborando: “PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO É INCABÍVEL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, 

DIANTE DE SUA RITUALIDADE ESPECIAL - INICIAL INDEFERIDA - DECISÃO 

MANTIDA”. Não se comportam, no âmbito dos juizados especiais cíveis, as 

ações consignatórias, já que apresentam procedimento próprio e especial, 

não se adequando ao processo sumaríssimo deste microssistema. 

Recurso conhecido, mantendo-se a sentença que indeferiu a inicial e 

extinguiu o feito sem conhecimento do mérito”. (Apelação Cível no Juizado 

Especial n° 20020110298128ACJ - Segunda Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do DF - relator Benito Augusto Tiezzi - j. 

11-9-2002 - DJU 24-9-2002 - p.132). Assim, sem maiores delongas, 

considerando que o caso em tela não se encontra na hipótese prevista na 

Lei nº 9.099/95, conclui-se que este Juizado Especial é incompetente para 

a apreciação do presente pedido, o qual deve processar-se perante uma 

das varas cíveis desta Comarca. Ante o exposto, indefiro a petição inicial 

e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 51, II, da LJE. Após, arquive-se com as cautelas 

legais. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001555-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DAS NEVES LOPES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCIO ANTONIO PEREIRA OAB - RO1615 (ADVOGADO(A))

NEIRELENE DA SILVA AZEVEDO OAB - RO6119 (ADVOGADO(A))

ISAQUE SILVA DE CARVALHO OAB - 348.411.212-34 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSULMED - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME 

(EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

S E N T E N Ç A Trata-se de “AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO” 

formulado por MONICA DAS NEVES LOPES em face de CONSULMED - 

SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME em razão de atos 

realizados no processo nº 56776-20.2012.811.0001, cujo trâmite 

processual se dá perante este Quinto Juizado Especial Cível. No caso em 

exame, verifico que a ação principal encontra-se em trâmite neste Juízo 

sobre a plataforma Projudi, ao passo que a presente demanda fora 

distribuída já sobre a plataforma PJE, sistemas que, embora comportem o 

trâmite processual eletrônico, não se comunicam. Nesse passo é que 

impõe a intimação da parte embargante para que promova a distribuição do 

presente feito naquela plataforma onde está a tramitar a ação principal, 

fato que se caracteriza como excepcional. Isto é, ainda que tenha havido 

a implantação do sistema PJE nos juizados especiais cíveis da comarca de 

Cuiabá em data de 12 agosto 2019 colhe-se da Resolução TJ-MT/TP nº 03, 

de 12 abril 2018 que os feitos conexos e incidentes terão seu trâmite na 

mesma plataforma do processo principal, ainda que já implantado o 

sistema PJE, tal o que se infere da leitura do art. 13 da mencionada 

Resolução, cuja redação transcrevo como fundamento de decidir: Art. 13. 

No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando: I – o processo principal já estiver baixado; II – se tratar de 

cumprimento de sentença, observada a estratégia de digitalização do 

acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da Justiça. Ora, 

verificando que os embargos de terceiro devem tramitar juntamente ao 

processo principal que lhe empresta fundamento para existir, outra 

hipótese não se há de aventar que não a distribuição do presente feito 

junto ao sistema Projudi, tal como excetuado pelo art. 13 da Resolução 

TJ-MT/TP nº 03, de 12 abril 2018. Posto isso, com fundamento no art. 7º da 

Portaria nº 961/2019-Pres c/c art. 13 da Resolução TJ-MT/TP nº 03, de 12 

abril 2018 INDEFIRO a petição inicial e DETERMINO a baixa do presente 

feito junto ao sistema PJE e a sua distribuição, pela parte interessada, 

junto ao sistema Projudi, eis que a ação principal tem seu trâmite 

processual na mencionada plataforma virtual. Intime-se. Arquive-se. 

Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020640-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL ARAUJO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (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):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

S E N T E N Ç A A parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou 

de comparecer na audiência de conciliação, sem apresentar qualquer 

justificativa plausível pelo não comparecimento. Na audiência a advogada 

da parte autora requereu o para apresentar justificativa da ausência da 

mesma, entretanto, até a presente data nada informou. Presente a 

Reclamada, representada por preposto, que requereu a extinção do 

processo e a condenação da parte autora no pagamento das custas 

processuais. A presença das partes nas audiências é obrigatória, 

devendo as mesmas apresentar suas justificativas até a abertura da 

sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. Prescreve o 

Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “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”. 

Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do 

processo é medida que se impõe. A extinção do processo independerá, 

no presente caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da 

Lei nº 9.099/95). Ensina o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não 

comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, 

I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha advogado 

constituído”. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102). Nesse sentido, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. 

EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 

9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo 

acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando 

a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da 

designação do ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso 

Inominado nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, 

folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado 

Especial Cível do Estado do Paraná)”. Para evitar a extinção do processo 

em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa 

deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in 

casu, não ocorrera. Isto porque o rigor da exigência do comparecimento 

pessoal das partes às audiências designadas decorre do princípio maior 

do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre 

os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal importância à conciliação 

que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias 

sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a Autora, a 

extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 1º Colégio Recursal da 

Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com fundamento no Enunciado 

20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei nº 9.099/1995, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da 

parte reclamante à audiência. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95), 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. Após, observadas as cautelas de 

estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis Em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000882-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULI ELLEN APARECIDA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

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 
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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: 1000917-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

S E N T E N Ç A A parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou 

de comparecer na audiência de conciliação, sem apresentar qualquer 

justificativa plausível pelo não comparecimento. Na audiência a advogada 

da parte autora requereu o para apresentar justificativa da ausência da 

mesma, entretanto, até a presente data nada informou. Presente a 

Reclamada, representada por preposto, que requereu a extinção do 

processo e a condenação da parte autora no pagamento das custas 

processuais. A presença das partes nas audiências é obrigatória, 

devendo as mesmas apresentar suas justificativas até a abertura da 

sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. Prescreve o 

Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “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”. 

Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do 

processo é medida que se impõe. A extinção do processo independerá, 

no presente caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da 

Lei nº 9.099/95). Ensina o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não 

comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, 

I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha advogado 

constituído”. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102). Nesse sentido, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. 

EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 

9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo 

acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando 

a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da 

designação do ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso 

Inominado nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, 

folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado 

Especial Cível do Estado do Paraná)”. Para evitar a extinção do processo 

em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa 

deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in 

casu, não ocorrera. Isto porque o rigor da exigência do comparecimento 

pessoal das partes às audiências designadas decorre do princípio maior 

do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre 

os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal importância à conciliação 

que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias 

sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a Autora, a 

extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 1º Colégio Recursal da 

Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com fundamento no Enunciado 

20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei nº 9.099/1995, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da 

parte reclamante à audiência. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95), 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. Após, observadas as cautelas de 

estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis Em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001352-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENIL DE ARRUDA LUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

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 Em Substituição 

Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001896-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELENE TEODORO DA SILVA ALMEIDA (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: 1007537-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAIANE SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT4319-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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. 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: 1019767-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORREA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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: 1002614-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA DIAS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

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: 1002370-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANY DE JESUS FRANCA (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)

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: 1002998-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

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 
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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: 1003011-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA DE JESUS RIBEIRO DOS SANTOS BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-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: 1003099-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA ELIZABETE ZUMAETA FLORES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

S E N T E N Ç A A parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou 

de comparecer na audiência de conciliação, sem apresentar qualquer 

justificativa plausível pelo não comparecimento. Na audiência a advogada 

da parte autora requereu o para apresentar justificativa da ausência da 

mesma, entretanto, até a presente data nada informou. Presente a 

Reclamada, representada por preposto, que requereu a extinção do 

processo e a condenação da parte autora no pagamento das custas 

processuais. A presença das partes nas audiências é obrigatória, 

devendo as mesmas apresentar suas justificativas até a abertura da 

sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. Prescreve o 

Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “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”. 

Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do 

processo é medida que se impõe. A extinção do processo independerá, 

no presente caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da 

Lei nº 9.099/95). Ensina o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não 

comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, 

I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha advogado 

constituído”. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102). Nesse sentido, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. 

EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 

9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo 

acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando 

a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da 

designação do ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso 

Inominado nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, 

folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado 

Especial Cível do Estado do Paraná)”. Para evitar a extinção do processo 

em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa 

deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in 

casu, não ocorrera. Isto porque o rigor da exigência do comparecimento 

pessoal das partes às audiências designadas decorre do princípio maior 

do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre 

os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal importância à conciliação 

que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias 

sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a Autora, a 

extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 1º Colégio Recursal da 

Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com fundamento no Enunciado 

20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei nº 9.099/1995, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da 

parte reclamante à audiência. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95), 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. Após, observadas as cautelas de 

estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003233-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINA MARIA DE ARRUDA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

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: 1019699-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RINALDO DA SILVA DANIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS
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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: 1019527-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA ISCALATE NUNES DA CRUZ (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

 

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: 1002314-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMARY GONCALINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (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: 1003188-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR COSTA DE DEUS (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))

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: 1003387-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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: 1006655-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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FRANCICLEIA GONCALVES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (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. Revogo a liminar concedida. 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: 1008495-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH CONCEICAO DA SILVA FONTES PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELMA ONOFRE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. A parte Reclamante foi intimada no dia 02.12.2019 para 

manifestar-se nos autos, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 

Entretanto, até a presente data não houve qualquer manifestação de sua 

parte, estando o feito paralisado há mais de 04 (quatro) meses. Dispõe o 

Novo Código de Processo Civil, no art. 485, III: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” 

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Novo Código 

de Processo Civil, indefiro a petição inicial, e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Após a liberação, arquive-se o feito. P. I. C. Juiz Adauto dos 

Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018226-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON ORMONDE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOSE VALENTIM DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RITA DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. A parte Reclamante foi intimada no dia 09.12.2019 para acostar o 

acordo nos autos, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 

Entretanto, até a presente data não houve qualquer manifestação de sua 

parte, estando o feito paralisado há mais de 04 (quatro) meses. Dispõe o 

Novo Código de Processo Civil, no art. 485, III: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” 

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Novo Código 

de Processo Civil, indefiro a petição inicial, e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Após a liberação, arquive-se o feito. P. I. C. Juiz Adauto dos 

Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013554-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DE CAMARGO OAB - MT2054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L M RODRIGUES MOVEIS PLANEJADOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. A parte Reclamante foi intimada no dia 17.12.2019 para 

manifestar-se nos autos, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 

Entretanto, até a presente data não houve qualquer manifestação de sua 

parte, estando o feito paralisado há mais de 04 (quatro) meses. Dispõe o 

Novo Código de Processo Civil, no art. 485, III: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” 

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Novo Código 

de Processo Civil, indefiro a petição inicial, e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Após a liberação, arquive-se o feito. P. I. C. Juiz Adauto dos 

Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018068-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTIANE SILVA ARAUJO (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)

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: 1004366-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR FARIA NETO (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):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 500 de 688



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: 1004205-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO TOMAZ DE ALMEIDA (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):

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: 1005325-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEIZIANE CRISTINA PEDROSO DE JESUS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (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: 1005391-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REMYS ROSARIO DA SILVA (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):

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: 1008983-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CARDOSO DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

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

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016963-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CAROLINA ALESSANDRA ALEXANDRE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA OAB - MT25038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016963-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALINE CAROLINA 

ALESSANDRA ALEXANDRE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

09/06/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 

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: 1016969-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER VINICIUS ALCANTARA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016969-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WANDER 

VINICIUS ALCANTARA 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: 

09/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 25 

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: 1017001-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA FERREIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017001-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIANA 

FERREIRA ROSA 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: 6ª JEC Data: 09/06/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 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: 1016457-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA MAZIERO OAB - MT15739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 21/01/2020 Hora: 15:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016457-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA MAZIERO OAB - MT15739/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 da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

5 (cinco) 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: 1002847-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR PIRES FERNANDES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

ALICE ARIANE BOTEGA SANTOS OAB - MT21009/O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1016934-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

5 (cinco) 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: 1017805-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIDE MARIA DE OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-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))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

5 (cinco) 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: 1017354-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEANE LEITE LEOBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-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))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

5 (cinco) 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: 1017022-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MARINS DE CARVALHO (REQUERENTE)

LUIS CARLOS HENRIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DIAS FERREIRA OAB - MT25088/O (ADVOGADO(A))

JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS OAB - MT27312/O (ADVOGADO(A))

LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS OAB - MT25100/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AM1 COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017022-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOEL MARINS DE 

CARVALHO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ ALFREDO 

GOMES DE SEIXAS, JEAN DIAS FERREIRA, JOSE RONALDO PEREIRA DE 

JESUS POLO PASSIVO: AM1 COMUNICACAO 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: 09/06/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 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: 1017042-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DA COSTA RIBEIRO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017042-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAURO DA 

COSTA RIBEIRO CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI 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: 09/06/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 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: 1017043-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA DUTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA OAB - MT26211/O-O 

(ADVOGADO(A))

RENATO FURTUNATO JACOBS OAB - MT22021-O (ADVOGADO(A))

WAGNER RODRIGUES OAB - MT21475/O (ADVOGADO(A))

RENAN PHELIPE SANTOS VILELA OAB - MT21310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1017043-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALERIA DUTRA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENAN PHELIPE SANTOS VILELA, 

ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA, RENATO FURTUNATO JACOBS, 

WAGNER RODRIGUES 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: 6ª JEC Data: 

09/06/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

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: 1017051-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER GIGLIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1017051-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VAGNER GIGLIO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAQUIM LISBOA NETO, LEIDIANE 

COSTA DA SILVA LISBOA 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: 

09/06/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

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: 1008646-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA RAMOS DE SENE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA RAMOS DE SENE OAB - MT26267/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

Após a expedição do Alvará, intime-se o exequente para manifestar nos 

autos, requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017068-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA VIEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT16284-O (ADVOGADO(A))

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017068-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HELENA VIEIRA 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCISCO CLAUDIO 

JASSNIKER JUNIOR, RENAN NADAF GUSMÃO, BRUNO NADAF GUSMAO 

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: 09/06/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 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: 1002122-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANIL ADELSON DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 
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(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: 1002122-85.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VANIL ADELSON DA CRUZ REQUERIDO: BRADESCARD 

ELO PARTICIPACOES S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da demanda. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por VANIL ADELSON DA CRUZ em desfavor de BANCO 

BRADESCARD S.A 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. Rejeito ainda 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. Quanto a preliminar de falta interesse de agir, vejamos: Segundo 

lições de Alexandre Freitas Câmara (Lições de Direito Processual Civil. 

Vol. 1. RJ: Editora Lúmen Júris, 2003. 8.ed., p. 124): O interesse de agir é 

verificado pela presença de dois elementos, que fazem com que esse 

requisito do provimento final seja verdadeiro binômio ‘necessidade da 

tutela jurisdicional’ e ‘adequação do provimento pleiteado’. Logo, 

percebe-se que desde que a demanda seja necessária, configurado está 

o interesse de agir. Pela análise da inicial infere-se que não há qualquer 

elemento que demonstre a desnecessidade da tutela jurisdicional. O autor 

pretende a anulação da cobrança e indenização por danos morais. 

Portanto, necessitando da tutela judicial. Com essas razões, rejeito a 

preliminar arguida. Rejeito a preliminar suscitada pela Reclamada, primeiro 

porque o extrato oficial não é documento essencial à propositura da ação. 

Ademais, inexiste documento hábil para ilidir o extrato junto ao feito. Por 

fim, Rejeito a incompetência por inexistência de pretensão resistida e 

interesse de agir, visto que desnecessário o requerimento prévio na via 

administrativa para o exercício do direito constitucional de ação, tendo em 

vista o princípio ou direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição, 

conforme o artigo 5º, XXXXV, da Constituição Federal. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. Em síntese, sustenta a parte reclamante que 

seu nome foi indevidamente negativado no Serasa pela empresa 

reclamada, posto que jamais manteve relação jurídica que justifique 

referido ato. Requer a declaração de inexigibilidade do débito e reparação 

pelo dano extrapatrimonial. 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. 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 à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR NÃO TER HAVIDO QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida, uma vez que não reconhece os débitos 

oriundos da contratação. 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 

satisfatoriamente impugnados pela parte autora. Em defesa a Reclamada 

demonstrou que a reclamante firmou Proposta de Adesão e contratação 

de serviços devidamente assinada pela parte autora, gerando débitos que 

jamais foram quitadas pela parte autora e que deram ensejo à negativação 

de seu nome. Ademais, desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso, e a autora não 

impugnou a assinatura. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, a 

improcedência dos pedidos indicados na exordial é medida que se impõe. 

Em decorrência da comprovação da relação jurídica entre as partes, 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. Diante 

do 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. RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) 

do valor atribuído à causa atualizado, custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à 

causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 136, do FONAJE. 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. 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. 

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: 1005147-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WEBER VIEIRA CHAGAS (REQUERENTE)

ZILDA VIEIRA CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE GABRIELLE DA SILVA OAB - MT25529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE SEBASTIANA MARQUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/10/2019 Hora: 10:20 . *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: 1013618-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 
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Sala: 6ª JEC Data: 04/02/2020 Hora: 14:10 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013618-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

5 (cinco) 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: 1017075-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE ROSALINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN ALVES GUIMARAES OAB - MT22177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017075-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIANE 

ROSALINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELEN ALVES GUIMARAES 

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: 6ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 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: 1005876-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR MULLER COUTINHO OAB - MT10889-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))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 15/10/2019 Hora: 14:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005876-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR MULLER COUTINHO OAB - MT10889-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))

 

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: 1014849-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA FERREIRA CANAPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé que, autorizado pelo provimento 55/2007-CGJ c/c art. 

203, § 4°, do CPC, passo a impulsionar estes autos para intimar a parte 

executada para em 15 (quinze) dias efetuar o pagamento, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, §1º, 1ª parte do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016919-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FRANCISCO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 09/06/2020 Hora: 09:20 . *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: 1016904-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FRANCISCO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 09/06/2020 Hora: 08:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017083-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MORAES DOS SANTOS (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. GOLARTE - COMERCIO E SERVICOS - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017083-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO PAULO 

MORAES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEFERSON 

FERREIRA NUNES POLO PASSIVO: M. D. GOLARTE - COMERCIO E 

SERVICOS - 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: 
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6ª JEC Data: 09/06/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 27 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: 1017084-16.2020.8.11.0001

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 PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017084-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNO REIS 

GASPAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIA MARIA LOPES DA 

SILVA, MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANÇA POLO PASSIVO: BANCO 

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: 6ª JEC Data: 

09/06/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

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: 1017085-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR EMANUEL SIQUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017085-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEOMAR 

EMANUEL SIQUEIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA 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: 

6ª JEC Data: 09/06/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 27 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: 1017088-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO JARDIM ITALIA II (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIS LUCIA DE PINHO OLIVEIRA (REU)

 

PROCESSO n. 1017088-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ASSOCIACAO 

DOS MORADORES DO BAIRRO JARDIM ITALIA II ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ALESSANDRA VEIGA BERTAIA POLO PASSIVO: ENIS 

LUCIA DE PINHO OLIVEIRA 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: 09/06/2020 Hora: 11:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 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: 1017098-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISSON OSCAR LIBARDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323-O (ADVOGADO(A))

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-O (ADVOGADO(A))

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT14250-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1017098-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GLEISSON 

OSCAR LIBARDI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LIONAY LOPES 

FIGUEIREDO, DANIELLA GONCALVES FERREIRA, PAULO VINICIO PORTO 

DE AQUINO 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: 09/06/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 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: 1016211-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANA RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da certidão negativa, no prazo de 05 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017109-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DE SOUSA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017109-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIS FERNANDO 

DE SOUSA PERES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES 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: 09/06/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 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: 1017114-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA APARECIDA AGUIRRE HADDAD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO OAB - MT13722-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Heloisa Helena T. Giroto (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017114-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ERICA 

APARECIDA AGUIRRE HADDAD ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO POLO PASSIVO: Heloisa Helena 

T. Giroto 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: 09/06/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 27 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: 1017126-65.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017126-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ABENUR 

AMURAMI DE SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ABENUR 

AMURAMI DE SIQUEIRA 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: 09/06/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 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: 1017051-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER GIGLIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017051-26.2020.8.11.0001. 

AUTOR: VAGNER GIGLIO REU: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. Trata-se de 

Ação de Inexistência de Dívida c/c Indenização Por Danos Morais e Pedido 

de Tutela Acautelatória Liminar, formada pelas partes acima indicada. O 

demandante alega que a requerida passou a efetuar cobranças indevidas, 

conforme faturas com vencimento em janeiro/2018 (competência 01/2018), 

faturamento apresentando 88 m³, no valor de R$ 1.293,41 e março/2019 

(competência 02/2019) com 97 m³, no valor de R$ 1.475,01, ou seja, mais 

que o dobro da média de consumo. Alega ainda o demandante que nos 

últimos 12 meses a média de consumo anteriores as faturas em tela é de 

29,91 m³ (01/2018) e 36,91 m³ (02/2019), portanto, não restam dúvidas 

das cobranças indevidas, visto o demandante possuir outros mecanismos 

legais para utilização de água (poço artesiano), sendo que utiliza os 

serviços da requerida somente para o banho, e mesmo com pedido de 

revisão administrativo, no corrente mês o demandante recebeu notificação 

que seu nome seria incluído nos órgãos de proteção ao crédito, 

desprezando os pedidos de revisões. Relata ainda que as aludidas 

faturas fogem totalmente do histórico consumerista do demandante, sem 

que se tenha dado causa para tamanha desproporcionalidade, haja vista 

que sempre se manteve em valores médios até R$ 100,00 (cem reais) 

conforme demonstra documentos nos autos. Nestes termos, pugna pela 

tutela de urgência a fim de determinar que a requerida se abstenha de 

suspender os serviços prestados por conta a dívida debatida nestes 

autos, assim como de lançar o nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito, ou se já lançou, requer a devida exclusão. Pleiteia, ainda, a 

inversão do ônus da prova. 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 as 

faturas discutida na lide é superior às emitidas em datas anteriores 

conforme amplamente demonstrado na peça de ingresso. Ademais, resta 

evidente que se trata de prova negativa, sendo incabível atribuir para a 

parte o ônus de demonstrar sua regularidade. 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. Deste modo, o deferimento do pedido é 

medida que se impõe. 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 requerida abstenha de suspender os serviços de 

fornecimento de água na matricula 456329-8, prestados por conta a dívida 

debatida nestes autos, bem como de lançar o nome do autor nos órgãos 

de proteção ao crédito, ou se já lançou, proceda a devida exclusão, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Fixo multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais) no caso de descumprimento da decisão, até o limite de 

alçada desta Unidade Judiciária. Defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova, devendo a requerida demonstrar a regularidade do débito. Cite-se a 

requerida e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação, ora 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 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. Defiro a prioridade na 

tramitação por ser o autor idoso e beneficiário da lei nº 10.743/03 c/c 

artigo 1.048, I, CPC. Anote-se. Cumpra-se com urgência, servindo a cópia 

da decisão como mandado. Cuiabá, data registrada no sistema. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016217-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN ITALO ANDRADE SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016217-23.2020.8.11.0001. 

AUTOR(A): JONATAN ITALO ANDRADE SILVA REU: MATOS COMERCIO 

DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA formada pelas partes acima indicadas. O demandante alega 

que possui débitos com a requerida nos valores de título: 83892356 
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Vencimento: 10/01/20 Valor: 221,02(duzentos e vinte e um reais e dois 

centavos); Titulo: 84182404 Vencimento: 15/01/20 Valor: 321,48 

(trezentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos); Titulo: 83892357 

Vencimento: 10/02/20 Valor: 221,02 (duzentos e vinte e um reais e dois 

centavos) e Titulo: 84182405 Vencimento: 14/02/20 Valor: 321,48 

(trezentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos), os quais 

totalizavam uma monta de R$ 1.085,00 (um mil e oitenta e cinco reais) 

afirma que realizou acordo com a requerida afim de retirar seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito. Requer em tutela de urgência, que a 

requerida retire seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como 

no SERASA, CADIN, BOAVISTA SCPC e qualquer outra entidade de 

proteção ao crédito existente . Pleiteia ainda a inversão do ônus da prova. 

É o breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de 

urgência é imprescindível que a parte autora comprove os requisitos 

indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

prosperar em parte, porquanto há indícios que o requerido realizou acordo 

com a requerida em relação aos débitos em aberto. Ademais, há prova, 

neste momento, de que o requerido está em dia com os pagamentos das 

parcelas do acordo. Ressalto que 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. Assim vejamos; “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO (SPC e SERASA) – ALEGAÇÃO DE FRAUDE PEDIDO LIMINAR 

DE EFEITO SUSPENSIVO A FIM DE SE DETERMINAR A EXCLUSÃO DO 

NOME E CPF DO AGRAVANTE DO PROTESTO E DOS CADASTROS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – PRESENTES OS REQUISITOS 

AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DA TUTELA ATECIPADA 

INSCULPIDOS NO ART. 273 DO CPC. AGRAVO PROVIDO. 1 – Enquanto 

perdura pedido judicial, em sede de primeira instância, a fim de reconhecer 

suposta fraude ante a qual se contraiu inúmeras dívidas em nome do 

agravante, não há como se manter as inscrições do nome e CPF do 

mesmo junto aos cadastros restritivos de crédito. 2 – A inscrição indevida 

tem o condão de gerar inúmeros prejuízos ao inscrito, mormente o 

impedimento de obtenção de crédito, em especial, junto aos demais 

seguimentos do comércio. Ressalta-se que a manutenção indevida tem 

verdadeiro caráter penalizador. 3 – Destarte, a suposta demora no manejo 

da ação desconstitutiva dos débitos não tem o condão de travar o 

deferimento da tutela em caráter liminar, com o fim de obstar as inscrições 

indevidas em cadastros de proteção ao crédito. 3 – Agravo de Instrumento 

CONHECIDO e PROVIDO. (TJ-TO - AI: 50013684920118270000, Relator: 

MAYSA VENDRAMINI ROSAL)” 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. Ressalto que não cabe ao Juízo acolher o pedido de baixa das 

restrições no CADIN, uma vez que se trata de competência Federal. 

Assim, a concessão parcial 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, 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 comprovar a 

regularidade do débito. 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 com urgência, servindo a cópia desta decisão 

como mandado. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017084-16.2020.8.11.0001

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 PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017084-16.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: BRUNO REIS GASPAR REQUERIDO: BANCO PAN Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E DA 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA movido por BRUNO REIS 

GASPAR em desfavor do BANCO PANAMERICANO S/A. O autor alega que 

realizou empréstimo consignado com a requerida a mais de 5 (cinco) anos. 

Assevera que pelo tempo a dívida já fora quitada. Requer, em tutela de 

urgência, para que a requerida suspenda os descontos em sua folha de 

pagamento em relação ao empréstimo consignado. Requer 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 da análise dos documentos juntados aos autos, bem 

como das razões apresentadas, não há prova robustas da irregularidade 

do débito assim não vislumbram de plano a presença dos requisitos que 

possam amparar a tutela vindicada, uma vez que a parte exequente 

reconhece que realizou empréstimo consignado com a 

reclamada.Ademais, inexiste prova de quitação do contrato. Assim 

vejamos; “Agravo de instrumento. Ação de obrigação de não fazer c/c 

indenização por danos materiais e morais. Decisão agravada que defere 

tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos das 

parcelas de empréstimos consignados na folha de pagamento da autora. 

Contratação dos mútuos negada pela autora. Juntada dos contratos pela 

instituição financeira com assinatura da autora demonstrando, em sede de 

cognição sumária, a contratação dos empréstimos. Eventual vício na 

pactuação que depende de instrução probatória. “Fumus boni iuris” não 

evidenciado. “Periculum in mora” não demonstrado. Descontos que 

ocorriam há vários meses quando da propositura da demanda. Ausência 

dos requisitos autorizadores da medida liminar. Decisão agravada 

reformada.Recurso conhecido e provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 

0001741-59.2020.8.16.0000 - Ponta Grossa - Rel.: Desembargador 

Hamilton Mussi Corrêa - J. 20.04.2020) (TJ-PR - AI: 

00017415920208160000 PR 0001741-59.2020.8.16.0000 (Acórdão) , 

Relator: Desembargador Hamilton Mussi Corrêa, Data de Julgamento: 

20/04/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2020)” 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, 
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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, neste momento, 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022331-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE GONCALVES OAB - SP0131351A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022331-12.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SANTA MARTINS DA SILVA REQUERIDO: AMBEV S.A. 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Rejeito a alegada coisa julgada, uma vez que a parte 

Requerida após o transito em julgado das demais ações insiste em 

protestar novamente o nome da parte Autora por débito que fora 

declarado inexistentes. De igual forma, rejeito a preliminar de inépcia da 

inicial, tendo em vista que os documentos necessários à propositura da 

ação foram acostados à inicial e ainda porque a inicial é clara e concisa. 

Afasto ainda a preliminar de impugnação ao valor da causa, por ausentes 

os requisitos legais. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. Trata-se de 

AÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por SANTA MARTINS DA 

SILVA em desfavor de AMBEV S/A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor 

que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que o protesto do 

título é indevido. Alega a Autora, em apertada síntese, que era cliente da 

Requerida e que sempre quitou suas compras corretamente. No entanto, 

afirma que teria tomado ciência do protesto de título em seu nome, 

realizado em 28/08/2018, em decorrência do débito com a Requerida, no 

importe de débito no valor de R$ 2.073,07 (dois mil e setenta e três reais e 

sete centavos) com vencimento em 18/07/2016. Assim, alega como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade do protesto e a parte ré deixou de 

instruir os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento 

da legitimidade da cobrança do crédito. Ora, a parte reclamada é 

responsável pelo protesto indevido, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Ademais, a 

alegação de ausência de responsabilidade não procede quando 

confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, se 

incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o 

ato ilícito, consubstanciado no protesto indevido de título lançado em seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe, já que a reclamada não logrou êxito em demonstrar a origem e a 

legitimidade dos valores que alega estarem inadimplentes pelo autor. Por 

fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de protesto indevido, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão do protesto foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que 

se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do 

fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância 

provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Nesse 

sentido: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - 

PROTESTO INDEVIDO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - MAJORAÇÃO DO 

VALOR ARBITRADO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – VIABILIDADE – HONORÁRIOS 

RECURSAIS - INTELIGENCIA DO ARTIGO 85, § 11º DO CPC - RECURSO 

PROVIDO. É perfeitamente possível a majoração do valor fixado a título de 

indenização por danos morais, quando inobservados os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo e 

pedagógico da condenação, sem que isso se caracterize enriquecimento 

ilícito. (Ap 104741/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 

06/02/2018). Ao arbitrar os honorários advocatícios em sentença, deve o 

juiz agir com moderação e razoabilidade em atender à qualidade e à 

quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar 

o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado, 

conforme previsão do art. 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil. (Ap 

38230/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 

27/08/2018) No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial 

para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a 

parte ré referente à dívida discutida nos autos, DETERMINO que a 

Requerida retire o protesto em nome da Reclamante do Cartório de 

Protesto, no valor de R$ 2.073,07 em até 05 dias após o trânsito em 

julgado, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao 
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pagamento à parte autora da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m, contados a partir da inclusão da restrição, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no 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 requerido efetue o pagamento voluntário do 

débito após o trânsito em julgado, e o requerente manifeste concordância, 

defiro, desde já, a expedição de alvará para o autor. Publique-se PJE. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001386-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADJANIRA OLIVEIRA E OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

SANTANA ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001386-67.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADJANIRA OLIVEIRA E OLIVEIRA REQUERIDO: SANTANA 

ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - ME, BANCO PAN Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Afasto a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial por necessidade de perícia, 

tendo em vista que os documentos acostados no processo são 

suficientes para o deslinde da lide. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA proposta por 

Adjanira Oliveira e Oliveira em desfavor de Banco PANAMERICANO S.A 

(1a Reclamada) e Santana Assessoria de Cobrança LTDA ME. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos 

do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Pretende a parte reclamante a 

declaração de inexistência de débitos e reparação por dano 

extrapatrimonial decorrente de cobrança indevida, caracterizada por 

cobrança de parcela de contrato de empréstimo financeiro cuja origem 

aduz desconhecer. Por outro lado, com a contestação não veio nenhum 

documento que comprove a legitimidade dos débitos da parte autora com a 

reclamada. Pelo contrário, as contestações foram apresentadas 

carecendo de documentos que contrariem as alegações da parte autora, 

mormente porque não foi capaz de demonstrar a existência de 

contratação do aludido empréstimo, cujos valores foram cobrados. No que 

tange as alegações da Requerida são infundadas, haja vista que apesar 

de citar que o contrato seria acostado, esta não o faz, motivo pelo qual 

não deve ser levada em consideração as suas afirmações, posto que não 

comprovam os fatos alegados.Friso que o laudo apresentado se trata de 

documento unilateral. Quanto as alegações de falsificação de assinatura 

entendo também que razão não assiste à Requerida, posto que os páginas 

de documentos acostados pela Requerida não possuem relação com este 

feito, motivo pelo qual não corrobora em nada as suas alegações. Essas 

premissas forçam reconhecer a procedência do pedido de declaração de 

inexistência de vinculo quanto a débito contido na exordial. Neste sentido: 

APELAÇÃO. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER E 

INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE EMPRESTIMO NÃO 

CONTRATADO. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. DANO MORAL. 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. Descontos indevidos no 

contracheque do autor a título de empréstimos não contratados. Pedido de 

restituição dos valores e condenação do réu ao pagamento de 

indenização por danos morais. Relação de consumo, diante dos claros 

conceitos e objetivos dos arts. 2º e 3º, do Código de Defesa do 

Consumidor. Em que pese eventual ação de fraudadores, a vítima do 

evento danoso é inequivocamente consumidor por equiparação (art. 17, 

do CDC). Distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor (§ 

3º, do art. 14), que somente não será responsabilizado se provar que o 

defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, 

sendo que a ré não se desincumbiu de tal ônus. Afirmação de que não 

restaram comprovadas as alegações autorais, que não é capaz de 

afastar sua responsabilidade. Ausência de prova relativa à efetiva 

contratação dos empréstimos. Restituição dos valores descontados 

corretamente determinada. Dano moral configurado. Transtornos 

causados ao autor que transcendem àqueles normais do cotidiano, em 

especial o fato de serem descontos indevidos em verba de natureza 

alimentar, o que merece reparação. Caso em que o valor de R$ 5.000,00, 

fixado pela sentença, atende bem aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, estando, inclusive, na esteira da jurisprudência deste E. 

Tribunal. Recurso desprovido. Condenação do recorrente em honorários 

recursais (art. 85, § 11, do CPC). (TJ-RJ - APL: 00242777320178190004, 

Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 

21/11/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) Reputa-se assim existentes a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, o fato e o nexo causal, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Dessa forma, no 

que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de para o fim de DECLARAR a inexistência de 

relação contratual quanto ao contrato nº 711028433-3 em razão dos 

apontamentos descritos na inicial, com a CONDENAÇÃO do reclamado ao 

pagamento à autor da quantia de R$ 8.075,28 (oito mil e setenta e cinco 

reais e vinte e oito centavos) a titulo de dano material e o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, com 

correção monetária a partir desta data e juros a partir do evento danoso, e 

assim o faço COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, 

CPC. 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. 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 
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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 requerido efetue o pagamento, após o 

trânsito em julgado, e o requerente manifeste concordância, defiro, desde 

já, a expedição de alvará. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019049-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - MT2030-O (ADVOGADO(A))

MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES OAB - MT18019-O (ADVOGADO(A))

CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA OAB - MT23969/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019049-63.2019.8.11.0001. 

TESTEMUNHA: MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA TESTEMUNHA: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. As partes 

efetuaram composição amigável, conforme ID 31295738. Ante o exposto, 

HOMOLOGO O ACORDO firmado pelas partes para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos mediante sentença, em conformidade com o 

estatuído no art. 57, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, julgando 

EXTINTO o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, 

III, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se procedendo às baixas e 

anotações de praxe. Submeto a presente decisão ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/95. LETICIA 

BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, 

nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020813-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO AUGUSTO PROENCA DERZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA HELENA GIRALDELLI OAB - MT0009141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020813-84.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FLAVIO AUGUSTO PROENCA DERZE REQUERIDO: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A CUIABÁ, 14 de abril de 2020. Vistos etc. Dispensado 

o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por FLÁVIO 

AUGUSTO PROENÇA DERZELDELLI DERZE em face de LATAM AIRLINES 

BRASIL – TAM LINHAS AÉREAS S/A. As partes efetuaram composição 

amigável (ID n° 29143736;29854302), ficando acordado o pagamento para 

parte promovente no valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais). Ante o 

exposto, HOMOLOGO O ACORDO firmado pelas partes para que produza 

seus legais e jurídicos efeitos mediante sentença, em conformidade com o 

estatuído no art. 57, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, julgando 

EXTINTO o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, 

III, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se procedendo às baixas e 

anotações de praxe. Submeto a presente decisão ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/95. GIOVANNI 

FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021380-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021380-18.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei 

n° 9.099/95. As partes efetuaram composição amigável, conforme ID 

31393600. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO firmado pelas partes 

para que produza seus legais e jurídicos efeitos mediante sentença, em 

conformidade com o estatuído no art. 57, da Lei n. 9.099, de 26 de 

setembro de 1995, julgando EXTINTO o processo com julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 487, III, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se procedendo às baixas e anotações de praxe. Submeto a 

presente decisão ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/95. LETICIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E 

N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005972-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFANY GABRIELA PLACIDA DE ALMEIDA MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMELIA SILVA RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005972-50.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ESTEFANY GABRIELA PLACIDA DE ALMEIDA MORAES 

REQUERIDO: AMELIA SILVA RAMOS CUIABÁ, 14 de abril de 2020. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se 

TERMO DE ACORDO realizado pelo SAI – SERVIÇO ATENDIMENTO 

IMEDIATO proposta por ESTEFANY GABRIELA PLACIDA DE ALMEIDA 

MORAES X AMELIA SILVA RAMOS Versa autos acidente trânsito; As 

partes efetuaram composição amigável (ID n° 29084994 - TERMO DE 

ACORDO 29 2020 JV 02); ficando acordado o que autora ESTEFANY 

GABRIELA PLACIDA DE ALMEIDA MORAES se responsabilizará pelo 

danos materiais com (V2) da Sra. AMELIA SILVA RAMOS. Ante o exposto, 

HOMOLOGO O ACORDO firmado pelas partes para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos mediante sentença, em conformidade com o 
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estatuído no art. 57, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, julgando 

EXTINTO o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, 

III, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se procedendo às baixas e 

anotações de praxe. Submeto a presente decisão ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/95. GIOVANNI 

FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002876-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILBENE MARIA NEVES LOTUFO BARBOSA MULLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE LOTUFO E MULLER OAB - MT22953/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002876-27.2020.8.11.0001. 

AUTOR: SILBENE MARIA NEVES LOTUFO BARBOSA MULLER REU: AZUL 

LINHAS AEREAS CUIABÁ, 15 de abril de 2020. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de ACAO DE INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS proposta por SILBENE 

MARIA NEVES LOTUFO BARBOSA em face da AZUL - LINHAS AÉREAS 

BRASILEIRAS. A requerente alega que adquiriu passagens aéreas com a 

companhia aérea AZUL para percorrer o trecho entre Sorriso e Cuiabá, na 

data 23/12/2019, as 10 horas e 30 minutos da manhã. Realizou o ‘check in’ 

no dia 22 de dezembro de 2019 e não recebeu qualquer aviso de 

cancelamento do referido voo. Ao chegar no Aeroporto faltando 01 (uma) 

hora para o embarque, foi informada que a empresa havia sido cancelado 

o voo devido a manutenção na aeronave. Devido aos compromissos no 

período vespertino em Cuiabá e sem possibilidade embarcar em outro voo, 

a requerente teve que se deslocar via transporte terreste onde chergaram 

por volta das 17: 00 horas. Pleiteia ao final indenização pelos transtornos 

sofridos. Ofertada conciliação, restou infrutífera. A empresa requerida 

arguiu que durante a inspeção técnica de segurança realizada antes de 

cada decolagem, a equipe da AZUL identificou uma falha mecânica na 

aeronave, razão pela qual o voo da Autora necessitou ser cancelado. Não 

obstante, a Ré cumpriu com o contrato firmado com a Autora, qual seja, 

levar o passageiro ao seu destino, reacomodando-a em transporte 

alternativo. A requerente não impugnou a defesa arguida pela requerida. 

Pois bem, Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

DO MÉRITO Superadas essas nuances, NO MÉRITO, verifico que o feito se 

encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado, nos termos do artigo 371 

do CPC/15, inclusive a audiência de instrução, considerando que o feito 

demanda prova meramente documental, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do aludido diploma 

legal. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

Verifico que o caso se trata de relação de consumo, nos termos dos 

artigos 2º e 3º do CDC, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

pois a Ré está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele 

a demonstrar a sua procedência. Sob esse contexto, a nesta 

oportunidade defero a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, 

VIII do CDC. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fato extintivo de 

direito, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Para que o demandado seja responsabilizado, faz-se 

necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, nexo causal 

e dano. Observa-se que o cancelamento do voo, no trecho Sorriso – 

Cuiabá em 23/12/2019 as 10 horas e 30 minutos (Chekin), chegando no 

seu destino final por meio transporte terrestre somente as 17h, restou 

incontroverso; uma vez que a própria requerida confirma que houve 

cancelamento do voo. A empresa requerida apenas disponibilizou um 

voucher transporte terrestre sentindo ao destino da requerente. Em que 

pese a requerida alegar falha mecânica na aeronave, que originou o 

cancelamento do voo. A parte requerida apenas disponibiliza transporte 

terrestre para locomoção da atora, friso que tal assistência é o mínimo 

exigido pelas normas da ANAC, bem como apenas amenizam o prejuízo 

material, não eximindo a responsabilidade da reclamada pela clara falha na 

prestação do serviço de transporte aéreo. Em que pese trata-se de 

fortuito interno, relacionado a problemas ou defeitos da máquina. A 

empresa é responsável por zelar pelo bom funcionamento de seu 

equipamento. Aliado ao fato falta de informação ao consumidor, que só 

teve ciência do cancelamento do voo no aeroporto- quando do chekin; 

Conclui-se que a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade das alegações e documentos juntados na inicial. Vejamos o 

entendimento jurisprudência: EMENTA TRANSPORTE AÉREO – 

CANCELAMENTO DE VOO EM TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – 

ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA – FALTA DE 

COMPROVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE 

INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO 

– CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – TERMO INICIAL DOS 

JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DO ART 405 CODIGO CIVIL E 

SÚMULA 362 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Não há de se acolher a tese de readequação da malha 

aérea, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da 

responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento de voo , obrigando 

o passageiro a chegar a seu destino após um longo lapso temporal, fato 

que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente. Deve ser 

mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a 

finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (N.U 

1002996-07.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, 

Publicado no DJE 06/03/2020). EMENTA: CANCELAMENTO DE VOO – 

ALEGAÇÃO DE MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS – FALTA DE 

COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR 

INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório 

e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação 

jurídica da indenização estabelecida a tal t í tulo. (N.U 

1003573-82.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, 

Publicado no DJE 06/03/2020). Logo, a responsabilidade da prestadora 

dos serviços (AZUL LINHAS AEREAS) é objetiva, in re ipsa, ou seja, 

comprova-se pela força dos próprios fatos e independe de demonstração 

da extensão dos prejuízos, só não cabendo a responsabilização quando a 

parte ré provar que não existiu o defeito alegado, ou que culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, I e II do CDC. Essas 

premissas forçam reconhecer que a procedência dos pedidos de danos 

morais é a medida que se impõe. Se de um lado o Código Civil impõe àquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 

927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. 

Registro, ainda, que o autor demonstrou que, em razão do cancelamento, 

deixou de desempenhar a atividade laborativa, restando demonstrado o 

dano moral. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS em R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 
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proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Para a configuração do dano material, é 

necessário a comprovação do dano patrimonial sofrido. Em análise aos 

autos, verifico que a autora alegou ter efetuado o pagamento do seu 

almoço em espécie, cidade Nova Mutum-MT, porém não acosta nos autos 

documentos que demonstrasse o gasto extra. Desta forma, em virtude a 

ausência de demonstração dos prejuízos desembolsados; decido por 

INDEFERIR o pedido de dano material, com fundamento que não a 

documentos nos autos que se comprova o pagamento para o 

ressarcimento do montante. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de 

CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação válida, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada. 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. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz 

Leigo 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 requerido efetue o pagamento após o 

trânsito em julgado e o autor manifeste concordância, defiro, desde já, a 

expedição de alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001407-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL ATAIR DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A (NET SERVIÇOS DE TELEFÔNIA) (REQUERIDO)

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 SENTENÇA Processo: 1001407-43.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEONEL ATAIR DE SIQUEIRA REQUERIDO: CLARO S.A (NET 

SERVIÇOS DE TELEFÔNIA) Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Noutro passo, rejeito ainda 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. Trata-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE 

COBRANÇA ABUSIVA C/C TUTELA ANTECIPADA, DANOS MORAIS E 

RESCISÃO CONTRATUAL proposta por LEONEL ATAIR DE SIQUEIRA em 

desfavor de CLARO S.A (NET SERVIÇOS DE TELEFÔNIA). 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 a cobrança indevida de faturas 

de telefonia, já que é titular e usuário de um plano para linhas de telefone 

móveis com a Requerida, cuja cobrança perfaz o valor de R$ 25,00 (vinte 

e cinco reais) mês a mês, com a descrição de “itens adicionais” o que lhe 

causou diversos transtornos. Com isso, requer indenização por danos 

morais e materais. 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. 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 à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR NÃO TER HAVIDO QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. Da análise dos autos, pode ser 

observado que quanto a inclusão indevida dos serviços móveis 

supostamente não contratados junto a seu pacote de serviços net, se deu 

de forma regular uma vez que, além da adesão à linha móvel ter se dado 

via contrato assinado com validação presencial, foi habilitada no plano 

móvel promocional “combo multi”, integrando os demais produtos 

contratados junto ao pacote nº 719/00147865-0. Ademais, a requerida 

trouxe acostou aos autos relatórios telefônicos, o que corrobora os fatos 

por ela alegados. Portanto, tem-se a ausência de prova na falha de 

prestação de serviços relativos ao agrupamento dos planos. Anoto, ainda, 

que há previsão Registro, ainda, que o requerido demonstrou a 

regularidade do desconto no valor de R$ 25,00, uma vez que se trata do 

seguro liberty. Deste modo, incabível acolher o pedido do autor por 

ausência de prova da irregularidade praticada pela empresa. Nesse 

sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR 05 (CINCO) DIAS - 

AUSÊNCIA DE PROVAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO 

DEMONSTRADA - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - 

DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373 I DO CPC - 

AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1- Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do 

ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa 

em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas 

alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, 

I, do CPC. 2- O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência 

do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes 

para embasar o pleito condenatório. 3. Recurso conhecido e improvido. 

(N.U 1001795-58.2018.8.11.0051, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2019, Publicado no 

DJE 28/11/2019) Por ausência de prova da falha na prestação de serviço, 

resta evidenciada a impossibilidade de deferimento do pedido de rescisão 

do contrato. Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão contida na 

inicial, e assim o faço COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, CPC. 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. Sentença Publicada no PJE. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002402-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEDELMA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002402-56.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSEDELMA FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BMG S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Trata-se AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DA TUTELA ANTECIPADA 

PROVISÓRIA - “Inaudita altera pars proposta por ROSEDELMA FERREIRA 

DA SILVA em face da BANCO BMG S.A Inicialmente a requerida argui 

preliminar de extinção do processo sem julgamento de mérito, em razão da 

suposta necessidade de perícia técnica. REJEITO preliminar arguida; Isso 

porque, o contrato anexado pelo Réu na contestação, não só apresenta 

assinatura semelhante ao do autor, como também apresenta os 

documentos do mesmo, sendo desnecessário, para a busca da verdade 

real, e para a convicção motivada do artigo 371 do CPC, realização de 

perícia grafotécnica, aliado ao fato de que as provas existentes nos 

autos, são hábeis à formar o juízo de convicção. Quanto a preliminar de 

decadência, uma vez que o dispositivo apontado pelo Réu suscita o prazo 

de 30 dias para o consumidor reclamar acerca dos danos. No entanto, os 

descontos foram feitos nos períodos de 2016/2019, e a ação foi 

distribuída em 01/2020.Logo, de qualquer esfera que se analise os fatos, 

vê-se que não há a decadência suscitada, razão pela qual AFASTO a 

aludida preliminar. Sem mais preliminares a serem analisadas. É o relatório. 

Passo a decidir. À míngua de preliminares a apreciar e, verificando a 

presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, passo 

à análise do meritum causae. Cabe ressaltar que a questão meritória 

vertida dispensa a produção de outras provas, razão pela qual faz-se 

mister o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, do NCPC. 

Nesses casos, não há que se falar em cerceamento de defesa, sendo 

dever do juiz julgar antecipadamente e, não, mera faculdade conferida por 

lei. Além disso, é o juiz o destinatário da prova (NCPC, artigo 370). DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Superadas essas nuances, NO 

MÉRITO, verifico que o feito se encontra apto para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, inclusive a audiência de 

instrução, considerando que o feito demanda prova meramente 

documental, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA É oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos 

termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual o i. Magistrado, ao analisar a 

antecipação de tutela, já deferiu a inversão do ônus da prova, nos termos 

do artigo 6º, VIII, principalmente considerando que o Réu teria maior 

facilidade de comprovar a legitimidade dos descontos. O autor alega que 

realizou contrato de empréstimo consignado com o requerido. Aduz que 

odemandado deixou de informar que se tratava de cartão de crédito. Que 

foi surpreendido com a informação de que não se tratava de empréstimo 

consignado tradicional, com quantidade fixa de parcelas, que se tratava 

sim de um cartão de crédito consignado, no qual a Requerente, desde o 

início do contrato, pagava apenas o mínimo da fatura do cartão de crédito 

consignado todos os meses, ou seja, para quitação do empréstimo o 

Requerente teria que desembolsar valor ainda maior que o valor original do 

empréstimo, haja vista, ao longo dos anos, teria pagado apenas o valor 

mínimo do cartão; Requereu, tutela de urgência, a juntada do instrumento 

contratual. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. Oportunizada a 

conciliação, as partes compareceram à solenidade, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva, o demandado 

assevera que a Autora contratou BMG Card n.º5313056595538042 junto 

ao Réu, tendo inclusive assinado o contrato pertinente, conforme 

severifica da cópia do contrato. Importante destacar que, na ocasião da 

contratação do Cartão, aAutora apresentou ao Réu os seus documentos 

pessoais, a saber: documento de identidade; CPF; comprovante de renda; 

e comprovante de endereço (docs. em anexo).Verifica-se que, o contrato 

foi efetivado em total consonância com as normaslegais e regulamentares, 

partindo-se da premissa da boa-fé e culminando com a apresentação e 

comprovação dos dados pessoais da Autora no ato da efetivação da 

contratação. Aduz que, nenhum elemento constante no banco de dados 

do Réu indica quehouve estelionato ou fraude na contratação do cartão. 

Portanto, não há que se falar em qualquer ato realizado pelo Réu que 

tenha contribuído de alguma maneira para a ocorrência de eventos 

danosos à Autora. Até onde o Réu possa constatar, a contratação do 

cartão foi validamente realizada pela Autora, que expressou sua 

aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos na utilização 

deste. Após contestação, o autor não apresenta impugnação; POIS BEM. 

FUNDAMENTO E DECIDO; Para que o demandado seja responsabilizado, 

faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, nexo 

causal e dano. Em pese alegação de descontos supostamente indevidos 

referente cartão de crédito, o requerente desconhece a origem destes 

empréstimos em nome do banco requerido sob a denominação BANCO 

BMG, porém não junta extrato ou holerith financeiro afim de comprovar os 

descontos referente ao Cartão Crédito. O Réu, por sua vez, em 

manifestação, traz contrato de consignação realizado com autora 

assinado em data 12/02/2009, com cópia documentos pessoais ; Extrato 

financeiro dos descontos; contrapõe-se às versões apresentadas pela 

Autora, no sentido de que a mesma firmou contrato de cartão de crédito 

consignado, aonde não há parcelas fixas, dependendo dos lançamentos e 

pagamentos realizados, negando, portanto, os danos morais e materiais, 

ante ao exercício regular de direito. Neste caso específico, analisando os 

fatos sob toda a ótica processual, tenho que o Réu demonstrou a 

legitimidade dos descontos perpetrados mediante uma série de elementos 

de provas que indicam a validade do negócio jurídico, as quais 

demonstram, inclusive, os descontos em folha questionados pela Autora, 

não havendo qualquer subsídio mínimo concreto sobre eventual indução 

da Autora à erro. Assim, os valores consignados na folha de pagamento 

do Autor, representam um exercício regular de direito por parte do Banco 

Réu. Cabia ao autor impugnar especificamente os pontos aduzidos na 

contestação e apresentar documentos comprovando a legalidade dos 

descontos, o que não o fez, conforme se verifica nos documentos 

acostados à na incial que os holerith da autor, vinha sendo descontado 

valores diversos do que autor apresentou. Dessa forma em que pese a 

inicial requerer apenas pedidos de obrigação de fazer c/c Danos Morais, 

quanto a requerida trazer ao autos o contrato dos empréstimos 

consignação; Esta por sua vez traz contrato assinado, extratos 

financeiros, comprovando relação jurídica; Consequentemente, pelo 

conjunto probatório, tem-se que a demandada apresentou argumentos que 

desconstituem, modificam e extinguem o direito pleiteado pelo Autor, pela 

conclusão extraída da documentação, de que houve relação negocial 

firmada entre as partes. E é nesse sentido que tem decidido a turma 

recursal de nosso estado: EMENTA COBRANÇA DEVIDA – CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE 

NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC – CONTRATO 

QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO FOI REGULARMENTE ANUIDO 

PELA PARTE AUTORA – COBRANÇA DEVIDA – EXERCICIO REGULAR DE 

DIREITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO VERIFICADA – DANO 

MATERIAL – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – 

CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. Se comprovada a ausência de culpa da instituição 

financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à 

modalidade empréstimo RMC , ante a contratação do serviço pelo 

consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma 

(parte credora).(N.U 1000753-81.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL, 

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 

05/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020) RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS NA DEFESA COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA QUE 

ENVOLVE OS LITIGANTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA. [1] 

Ademais, a semelhança entre as assinaturas no aludido contrato e nos 

documentos pessoais, é verificada à olho nu, o que pressupõe ter sido 

realizada pela mesma pessoa, sendo desnecessária a realização de 

perícia grafotécnica nos autos. E, nesse sentido, já se manifestou a 

jurisprudência de nosso estado: “RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA – CONTRATO APRESENTADO - COMPLEXIDADE AFASTADA - 

PERÍCIA TÉCNICA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA EXTINTIVA 

REFORMADA – INSURGENCIA DA PARTE AUTORA QUANTO A DÍVIDA – 

CONTRATO APRESENTADO – ASSINATURAS SEMELHANTES – 

LITIGANCIA DE MÁ FÉ CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E 
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PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 427 do Código de Processo Civil 

dispõe que ao magistrado é facultada a dispensa da prova pericial quando 

as partes apresentarem documentos elucidativos suficientes para a 

resolução da lide. No caso em análise, tenho que apresentado o contrato e 

documentos pessoais que são suficientes para apreciar o mérito, não 

havendo, portanto, a se falar em complexidade da causa, tampouco em 

realização de prova pericial, motivo pelo qual AFASTO a referida 

preliminar.”[2] Consequentemente, embora o Autor alegue desconhecer a 

relação jurídica, os documentos apresentados pelo Réu, demonstram a 

sua existência, ao passo que o débito ora discutido demonstra legítimo 

para fundamentar o empréstimo, ante ao exercício regular do direito. 

Dessa forma restou comprovada a existência da relação jurídica entre as 

partes e que de fato, o Autor firmou empréstimo consignado com o Réu, o 

que, certamente, desconstitui a pretensão autoral, seja na questão da 

declaração de inexistência de débito, seja na pleito pela cessação dos 

descontos, ou mesmo da indenização por danos morais. Importante 

consignar que após a apresentação da contestação, o Autor sequer a 

impugnou. Logo, verifico que o Réu apresentou prova mais que suficiente 

do fato impeditivo do direito do Autor (art. 373, II, do CPC), razão pela qual 

OPINO pela improcedência total dos pedidos do Autor, por não encontrar 

fundamentos para a declaração de inexistência de débitos, sequer danos 

de ordem material ou moral. Consequentemente, sob o contexto 

processual, tem-se que o Réu cumpriu o ônus probatório do artigo 373, II 

do CPC/15, demonstrando por meio de vários subsídios hábeis à tal, que 

os descontos que vem sendo perpetrados à título de Cartão de Crédito, 

não representam um ato ilícito, mas um exercício regular de direito, 

assegurado pelo artigo 188, I do Código Civil. E, inexistindo ato ilícito por 

parte do Réu, não há se falar em responsabilidade civil, sequer em danos 

de ordem moral, haja vista tratar-se relação contratual, a autora não 

comprova danos a honra a imagem a sua personalidade, ou até mesmo 

que desta cobranças tivesse originado negativação da dívida ou bloqueio 

indevido saldo em conta em razão do cartão de crédito, ou mesmo 

devolução de eventuais quantias. Quanto ao pedido de condenação autor 

em litigância de má-fé, tenho que direito do autor promover ação, 

encontra-se respaldado pelo art. 5º da CF/88, aliado ao fato de que não 

houve inversão da verdade ou má-fé com relação seus pedidos; 

DISPOSITIVO: ANTE AO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES todos 

pedidos formulados na inicial quanto obrigação de fazer e indenização por 

danos morais, e, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. AFASTO 

todas as preliminares arguidas. INDEFIRO pedido de CONDENAÇÃO do 

Autor por litigância de má-fé, À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 6º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N 

T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995.A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001847-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE SOUZA OAB - MT24025/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001847-39.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: OLIMPIO JOSE DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ C 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA C/ C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por OLIMPIO JOSE DA SILVA 

em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa 

aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Pretende a parte 

reclamante a declaração de inexistência de débitos e reparação por dano 

extrapatrimonial decorrente de cobrança indevida, caracterizada por 

desconto bancários cuja origem aduz desconhecer. Verifica-se que o 

requerido não comprovou a irregularidade dos extratos aportados ao feito 

pelo autor. Anoto que inexiste indício de fraude nos extratos e, ainda, não 

há contraprova dos documentos. Com isso, resta evidente a falha na 

prestação de serviço pela empresa. Essas premissas forçam reconhecer 

a procedência parcial do pedido de declaração de inexistência de vinculo 

quanto a débito contido na exordial. Neste sentido : EMENTARECURSO 

INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO ? PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA REJEITADA ? DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO DO INSS ? 

ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS ? ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ? AUSÊNCIA DE JUNTADA DE 

CONTRATO ? INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ? TELAS UNILATERAIS 

INSUFICIENTES ? ATO ILÍCITO CARACTERIZADO ? DANO MORAL 

CONFIGURADO ? FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL ? SENTENÇA MANTIDA ? RECURSO DESPROVIDO.Nos 

termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser 

demandado em juízo é necessário que haja legitimidade.A legitimidade 

decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da 

demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito 

que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de 

satisfazer a pretensão.Diante da comprovação de que os descontos em 

folha de pagamento se deram, também, por parte do Recorrente inegável 

sua legitimidade passiva, ainda mais porque prevalece a responsabilidade 

objetiva e solidária dos que integram o mesmo grupo econômico.Havendo 

alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços comprovar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não 

restou comprovado.A contratação, quando negada, se prova mediante a 

juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de ?call center? e, no 

caso, não houve a juntada de qualquer documento que comprove a 

existência de relação jurídica entre as partes, de modo que os descontos 

no benefício do INSS devem ser restituídos e o dano moral ser 

indenizado.O valor da indenização por dano moral deve ser mantido 

quando fixada com razoabilidade assim como o dano material 

comprovadamente sofrido.Sentença mantida.Recurso desprovido. (N.U 

1002816-24.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019) 

Reputa-se assim existentes a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

o fato e o nexo causal, restando inequívoca a obrigação de reparar o 

dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 
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critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

para o fim de DECLARAR a inexistência de dos apontamentos descritos na 

inicial, com a CONDENAÇÃO do reclamado ao pagamento à autor da 

quantia de R$ 2.301,98( dois mil e trezentos e um reais e noventa e oito 

centavos) a titulo de dano material ,e o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

a título de indenização por dano moral, com correção monetária pelo INPC 

a partir desta data e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, e 

assim o faço COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, 

CPC. 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. 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 requerido efetue o pagamento após o 

trânsito em julgado e o autor manifeste concordância, defiro, desde já, a 

expedição de alvará. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002906-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA PEREIRA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIPERCARD BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002906-62.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIANE MARIA PEREIRA DA CONCEICAO REQUERIDO: 

HIPERCARD BANCO MULTIPLO CUIABÁ, 17 de abril de 2020. Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por ELIANE MARIA PEREIRA DA CONCEIÇÃO em face de 

HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. O requerente alega que teve seu 

nome inscrito indevidamente no cadastro de proteção ao crédito pela 

empresa requerida, referente aos valores de R$ 211,45 (duzentos e onze 

reais, quarenta e cinco centavos), incluso em 13/01/2019. Pleiteia ao final, 

anulação do negócio jurídico e a inexistência dos débitos e danos morais. 

Ofertada a conciliação, restou infrutífera. Em defesa a requerida arguiu 

que a autora manteve ativa sua relação com o Réu realizando pagamentos 

do cartão nº 5283.****.****.1833, ao longo de 22 meses. Em 13/12/2018, a 

Autora deixou de quitar sua fatura, acumulando o saldo devedor de R$ 

1.699,13, (um mil e seiscentos e noventa e nove reais e treze centavos) 

em 26/03/2019. A requerente não impugnou a defesa arguida pela 

requerida. Pois Bem, Fundamento. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15, como a própria 

audiência de instrução, razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos legislação de consumo, inclusive com relação ao ônus da prova, 

cuja inversão decido por ACOLHER nesta oportunidade, nos termos do 

artigo 6º, VIII. Pois bem. Fundamento e Decido; Para que a Ré seja 

responsabilizada, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. Em análise aos autos, o que se 

tem de relevante para a deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida, uma vez que não reconhece os 

débitos oriundos da contratação. No entanto, a parte ré, em contestação 

não 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. Ressalta-se que 

requerida acostou nos autos, contrato digital sem assinatura da 

requerente, resumo de faturas referentes aos meses 05/2017 a 02/2020, 

fatura digital no valor R$ 308,04 (trezentos e oito reais e quatro centavos), 

logo diverso ao débito que consta no extrato negativação no valor de R$ 

211,45 (duzentos e onze reais e quarenta e cinco centavos). Conforme 

em defesa a requeria também arguiu que o saldo devedor da autora é no 

valor de R$ 1.699,13 (um mil e seiscentos e noventa e nove reais e treze 

centavos) com data em 26/03/2019. Conforme o extrato acostado pela 

requerente refere-se ao valor de R$ 211,45 (duzentos e onze reais, 

quarenta e cinco centavos), incluso em 13/01/2019, ou seja, os valores e 

a data arguidas pela empresa requerida são totalmente divergentes. Desta 

forma parte ré deixou de instruir nos autos documentos hábil que 

autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, 

mormente porque não apresentou nenhum contrato que tivesse sido 

assinado pela parte autora. Ora, a parte reclamada é responsável pela 

negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela 

e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a 

parte Requerida não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Assim, não 

se reconhece eventual exercício regular de direito pelo Réu, que excluiria 

o ato ilícito (Art. 188 C.C.), sequer atitudes transparentes na relação com a 

consumidora, demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de 

serviço. Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional da 

relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Consequentemente, 

verifica-se o ato ilícito do Réu, na negligência no lidar com a consumidora, 

seja por não propiciar a segurança que deveria ser precípua à relação 

bancária, seja por negativar indevidamente o nome da Autora por débito 

cuja origem não logrou êxito em demonstrar. E é exatamente nessas 

condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pelo Réu, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, 

caberia ao Réu provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não 

houve o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva 

da consumidora ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual 

o conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação da Autora, rendendo ensejo ao acolhimento 

da pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o nexo causal 

que une as condutas do Réu com os danos sofridos pela Autora. Vejamos 

o entendimento jurisprudencial: EMENTA RECURSO INOMINADO. BANCO. 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR POR OBRIGAÇÃO INDEVIDA. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO 

QUANTUM ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. 

RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da 

atividade. A negativação indevida no nome do consumidor por obrigação 

considerada indevida configura falha na prestação do serviço e gera a 

obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, 

que decorre do próprio fato e independe de prova do prejuízo sofrido pela 

vítima. Eleva-se o valor da condenação a título de danos morais se foi 

fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 

1002614-76.2019.8.11.0045, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2020, Publicado no DJE 

17/03/2020). Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi 

indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 
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obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. DISPOSITIVO ANTE 

AO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para o fim de 

ANULAR o negócio jurídico e declarar a inexistência do débito da parte 

autora com a ré, determinando a exclusão do nome da parte autora do 

cadastro de inadimplentes, referente negativação de R$ 211,45 (duzentos 

e onze reais, quarenta e cinco centavos), incluso em 13/01/2019. 

CONDENO a empresa Ré à pagar a Autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), à título de indenização por DANOS MORAIS. Com correção 

monetárias pelo INPC e juros de 1% a partir do evento danoso. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada. 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. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo 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 requerido efetue o pagamento após o trânsito em julgado, e o autor 

manifeste concordância, defiro o pedido de expedição de alvará. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003587-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWILL OLIVEIRA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUILHERME FELIX LENZI OAB - MT23979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003587-32.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAXWILL OLIVEIRA QUEIROZ REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S.A. CUIABÁ, 15 de abril de 2020. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MAXWILL OLIVEIRA 

QUEIROZ em face da BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A. O requerente alega 

que em 28/01/2020 permaneceu por 2 horas e 03 Minutos aguardando 

atendimento na agência nº 0288, pertencente ao Réu, o que teria lhe 

acarretado prejuízos de ordem moral. A requerida em defesa arguiu que a 

situação experimentada pela parte autora não ultrapassa o mero 

aborrecimento comum à vida cotidiana, que por vezes é obrigado a 

enfrentar filas, congestionamentos e outras adversidades, que no caso 

concreto não ultrapassaram critérios de razoabilidade. Ofertada a 

conciliação, restou infrutífera. O requerente impugnou a defesa da 

empresa requerida, e ratificou os pedidos da inicial. Pois bem, Decido. Sem 

preliminares a serem enfrentadas, e verificando a presença dos 

pressupostos processuais e das condições da ação, passo à análise do 

meritum causae. Cabe ressaltar que a questão meritória vertida dispensa a 

produção de outras provas, razão pela qual faz-se mister o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, do NCPC. Nesses casos, não 

há que se falar em cerceamento de defesa, sendo dever do juiz julgar 

antecipadamente e, não, mera faculdade conferida por lei. Além disso, é o 

juiz o destinatário da prova (NCPC, artigo 370). DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO Superadas essas nuances, NO MÉRITO, verifico 

que o feito se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas para o convencimento motivado, nos termos 

do artigo 371 do CPC/15, inclusive a audiência de instrução, considerando 

que o feito demanda prova meramente documental, razão pela qual passo 

ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do aludido diploma 

legal. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

É oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, e a Sumula 297 

do STJ. Razão pela qual inverto o ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

VIII, principalmente considerando que o Réu teria maior facilidade de 

comprovar a legitimidade dos descontos. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Para que o demandado seja responsabilizado, 

faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, nexo 

causal e dano. O caso se refere tempo de espera na fila do banco, acosta 

nos autos a senha G619 em 28/01/2020 as 11: 14: 26 e o extrato de 

pagamento, onde veio ser atendido as 13: 17: 25, que resultou numa 

espera de 02 (duas ) horas e 03 minutos no interior da agencia bancária. 

O Réu, por sua vez, em manifestação, contrapõe-se às versões 

apresentadas pelo Auto, no sentido que a situação acarretou apenas 

mero aborrecimento comum à vida cotidiana. Acostou também nos autos 

prints da filmagem do terminal de Caixa e a Sala de Autoatendimento com 

baixo volume de clientes. Negando assim os danos morais. Pois bem. 

Neste caso específico, analisando os fatos sob toda a ótica processual, 

tenho que a razão não assiste a requerente, visto que o autor 

fundamentou o pleito indenizatório tão somente na demora do atendimento 

no interior de agência bancária da ré. Em que pese o autor ter juntado nos 

autos comprovantes entrada as 11h10: 16 e saída as 13: 17: 35, que 

demonstra a demora no atendimento bancário, e até mesmo contrariando a 

legislação municipal. Em que pese autor requere dano moral; este por sua 

vez não comprova que da demora ou atraso no atendimento bancário, 

tenha incorrido prejuízo, que gerasse dano moral. Não comprovou a 

ofensa a honra, a imagem ou de quaisquer dos seus direitos a 

personalidade. Ressalta-se que a inversão do ônus da prova não 

desincumbe a parte autora do dever processual de provar o fato ocorrido. 

Diante disso, caberia ao autor comprovar que a situação vivenciada 

efetivamente afetou um de seus direitos da personalidade, interferindo 

intensamente em seu equilíbrio psicológico. A espera em fila de 

estabelecimento bancário, além do tempo determinado por Lei Municipal, 

tratando de mero aborrecimento do cotidiano, não é suficiente para 

configurar dano moral indenizável, não atingindo o valor subjetivo do 

cidadão. E é nesse sentido que tem decidido a turma recursal de nosso 

estado: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ESPERA EM FILA DE 

BANCO - LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - DESRESPEITO - DANOS MORAIS - 

COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTE DO STJ - 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “[...] Conforme 

entendimento jurisprudencial desta Corte a demora no atendimento em fila 

de banco, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por danos 

morais, uma vez que, no caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma 

intercorrência que pudesse abalar a honra do autor ou causar-lhe 

situação de dor, sofrimento ou humilhação.[...]”(AgRg no AREsp 

357.188/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

03/05/2018, DJe 09/05/2018) (N.U 0004035-55.2016.8.11.0003, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, 

Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no 

DJE 28/02/2020) ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 

0005883-14.2015.8.11.0003 APELANTE: RAFAELA HELEN AMARAL DA 

SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TEMPO DE ESPERA EM 

FILA DE BANCO – ILÍCITO QUE NÃO ACARRETA AUTOMATICAMENTE O 

DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – INOCORRÊNCIA DE 

LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. A espera em fila de banco , 

por si só, não é apta ao ensejo automático de indenização a título de 

danos morais, sendo necessário que o consumidor comprove que a 

situação vivenciada afetou efetivamente um de seus direitos da 

personalidade, interferindo intensamente em seu equilíbrio psicológico. 
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(N.U 0005883-14.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020). Tendo em 

vista a ausência de qualquer adversidade relevante além da espera na fila 

da agência bancária, entendo que não ocorreu perturbação apta a lesar 

os direitos da personalidade do autor, não sendo concebível a 

compensação pecuniária pretendida no caso concreto. Logo, não há falar 

em indenização por Danos Morais, pois não comprovada a lesão no seu 

direito de personalidade, porém apenas meros dessabores no proceder da 

parte Ré, razão pela qual decido pela IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS de 

indenização por Danos Morais. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos, e o faço, e extingo o feito com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). À 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado para análise e 

homologação, conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se 

as partes, através de seus patronos. GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-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 SENTENÇA Processo: 1002941-22.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MARKSUEL DOS ANJOS TEIXEIRA REU: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. CUIABÁ, 15 de abril de 2020. Vistos. Trata-se AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por MARKSUEL DOS ANJOS TEIXEIRA em face 

de TELEFÔNICA S/A. DA PRELIMINAR DA AUSÊNCIA DE CONSULTA. De 

início, a requerida arguiu preliminar dos comprovantes de negativação 

apresentados pela Autora à inicial. No que tange ao comprovante de 

negativação, observa-se que o mesmo foi expedido pelo SPC BRASIL, e 

que a Ré não apresentou qualquer contraprova que o desconstituísse, 

razão pela qual ACOLHO por aceitá-lo para todos os fins processuais. O 

requerente afirma que vem sofrendo cobranças indevidas por parte da 

empresa reclamada, referente ao débito R$ 205,15 (duzentos e cinco 

reais e quinze centavos) incluso na data 26/10/2018. O que resultou na 

indevida inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes do 

SPC/SERASA, apontado pela requerida, nos órgãos de proteção ao 

crédito. Houve a audiência de conciliação, sem acordo entre as partes. O 

requerido apresentou contestação arguindo, que a Parte Autora contratou 

o pacote Ilimitado Fixo Local, o qual dispunha dos serviços de banda larga 

e telefonia – mediante a utilização da linha telefônica nº (65) 3057-1392 –, 

o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema 

interno da Ré. Contudo, sem qualquer justificativa, a Parte Autora deixou 

de efetuar o pagamento das faturas referentes aos meses de julho e 

agosto de 2018, débito no valor de R$ 205,15 (duzentos e cinco reais e 

quinze centavos). O requente tempestivamente impugnou a defesa 

arguida, e requereu a procedência dos pedidos na inicial. É O BREVE 

RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, constato que o 

objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a 

produção de provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da 

demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. DO 

MÉRITO No caso, o objeto da lide se trata negativação indevida, referente 

aos débitos, todavia a Autora desconhece tais débitos. A requerente 

pleiteou pela inversão do ônus da prova. 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 

necessário a presença dos requisitos mencionados. No caso, verifico que 

a hipossuficiência do demandante em relação a requerida, sendo 

imprescindível a inversão para possibilitar a igualdade entre as partes. 

Assim, o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova é medida 

que se impõe. Nota-se que a requerida apenas afirma a regularidade dos 

débitos, contudo deixou de comprovar o fato. A requerida diante inversão 

do ônus da prova, não comprova relação jurídica capaz de demonstrar 

origem da dívida, objeto de negativação. Nesse passo, mostra-se de bom 

alvitre trazer a questão o princípio que exorta: allegare nihil, et allegatum 

non probare, paria sunt (nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma 

coisa). É inafastável a conclusão de que o requerido não se desincumbiu 

do ônus estabelecido no art. 373, inc. II, do código de Processo Civil. Pela 

logística da responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se 

necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo 

de causalidade entre eles. Assim, os elementos probatórios constantes 

nos autos, demonstram a ilegitimidade da cobrança e da negativação; ou 

seja, a requerida não trouxe aos autos contrato; notificação ou qualquer 

outro documento que comprovasse origem da inadimplência da autora; A 

reclamada limitou-se em juntar apenas faturas digitais e TELAS 

SISTÊMICAS, expedidas de forma unilateral, que não possuem o condão 

de comprovar a veracidade dos do débito alegado. O ônus de provar 

acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

da autora é da parte ré, consoante art. 333, II, CPC. Portanto, a 

inexigibilidade do débito atribuído à parte promovente, é medida que se 

impõe. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida incluída em 

data, tendo em vista que não há nos autos nenhum documento ou contrato 

assinado pela parte autora. Posto isso, não há dúvida da irregularidade 

praticada pelo requerido, quanto negativações aqui debatidas; Nesse 

sentido: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES – 

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – 

REJEITADAS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA 

UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. 

Se a parte autora alega não ter contratado os serviços da operadora 

requerida, a esta incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, 

do CPC. O “ print ” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente 

para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco 

a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de 

serviço, por tratar-se de prova unilateral . É fato gerador de danos morais, 

que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a 

título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocor r ido ,  bem como i n i b i r  a  condu ta  abus i va . (N . U 

0001035-52.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020). EMENTA 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA – TELAS UNILATERAIS E RELATÓRIO DE CHAMADAS 

INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM 

VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e o relatório de chamadas 

juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a 

contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que 

devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros 
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elementos de prova. A contratação, quando negada, se prova mediante a 

juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por 

meio de provas unilaterais consubstanciadas em faturas e telas de 

computador interno. Não restando comprovada a contratação e a origem 

do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a 

restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços e não o 

consumidor suportar os riscos do negócio. A inscrição indevida do nome 

do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral “in re ipsa”, sobretudo se não há inscrição prévia, sendo a inscrição 

discutida a única registrada. O valor da indenização por dano moral deve 

ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 

Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 1000814-50.2018.8.11.0044, 

TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

26/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019). Quanto ao Dano Moral, 

diferente do alegado pela parte autora verifica que há negativação 

preexistente no extrato apresentado SPC/SERASA, pela empresa (OI S.A) 

em data 06/10/2017, que não estão sendo discutidas judicialmente, JÁ 

QUE NÃO HÁ QUALQUER PROVA DE QUE TENHA HAVIDO DISTRIBUIÇÃO 

DE OUTRO PROCESSO NESSE SENTIDO, não havendo assim que se falar 

em indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Ora, em que pesem às razões expostas pela parte autora, é certo que 

possui outra negativação preexistente, fato este que inviabiliza a 

indenização por danos morais. Neste sentido, já se manifestou a Segunda 

Turma do E. STJ em recente julgamento de Tema de Recursos Repetitivos 

(Tema 922, REsp 1386424): “A anotação indevida realizada por credor em 

cadastro de inadimplentes, nos casos em que o indivíduo tiver anterior 

registro nos órgãos de proteção ao crédito, não gera indenização por 

danos morais. Nessas situações, é garantido ao indivíduo o direito ao 

pedido de cancelamento da negativação.” DISPOSITIVO: ANTE O 

EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na 

inicial para o fim de tão-somente DECLARAR a inexistência de débitos da 

parte autora referente à dívida em litígio, determinando a exclusão do nome 

da parte autora dos cadastros de inadimplentes referente ao valor R$ 

205,15 (duzentos e cinco reais e quinze centavos) incluso na data 

26/10/2018. Quanto ao DANO MORAL, INDEFIRO pedido, ante a incidência 

da súmula 385 STJ. REJEITO a preliminar arguida pela requerida. Deixo de 

condenar a parte reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n.º 9.099/95). À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

6º Juizado para apreciação e homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E 

N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do 

art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011331-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CORDEIRO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011331-15.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GUSTAVO CORDEIRO MONTEIRO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A CUIABÁ, 6 de abril de 2020. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA proposta por GUSTAVO CORDEIRO MONTEIRO em 

desfavor de BANCO BRADESCARD SA. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O caso se refere à reclamação 

com pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, formulada pelo Reclamante, visando ver-se compensado 

pela falha na prestação de serviços da Reclamada ante a cobrança 

indevida de valores e consequente negativação. Noticia o Reclamante que 

solicitou o cancelamento do cartão de crédito junto ao demandado. 

Registra que efetuou o pagamento da dívida 17 de Abril de 2018 do valor 

de R$ 503,40 reais através do código de barras. Sustenta que o requerido 

inseriu seu nome no rol de mal pagadores. Requer, em tutela de urgência, 

a exclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteia, 

ainda, a inversão do ônus da prova. Em defesa, a Reclamada demonstra 

que o valor discutido nos autos é decorrente da utilização do cartão de 

crédito emitido pela reclamada, devidamente usufruído para compras pelo 

reclamante, mas sem o respectivo pagamento das faturas, visto que 

permaneceram valores em aberto que a reclamante contratou 

regularmente os serviços de cartão de crédito, conforme instrumento 

particular de contratação de serviços devidamente assinado pela parte 

autora. Foi indeferida tutela de urgência, pelo MM.JUIZ de Direito; Pois bem. 

Fundamento e Decido Alega ainda a empresa reclamada que as faturas 

apresentadas na contestação permanecem em aberto, o que motivou a 

negativação do nome da parte autora. Destaca-se que o autor, possui 

compras parceladas em seu CARTÃO LOJAS AMERICANAS VISA INTL, a 

Fatura com vencimento em 21.02.2019 no valor de R$1.111,16 com o 

mínimo de R$ 181,00 não consta quitada, além do mais, existem 

váriascompras parceladas, ANUIDADE DIFERENCIADA TITULAR 03/12 R$ 

15,99, Multa por atraso R$16,53, e várias compras no rotativo, Juros de 

mora R$ 0,55 e Encargos Financeiros R$ 7,28 para serem quitadas; 

Demonstra-se que o valor citado pelo autor R$ 503,40, não se refere ao 

saldo devedor total do CARTÃO e sim ao valor da Fatura com vencimento 

em 21.04.2018, sendo assim,constatou-se que o valor realmente foi 

quitado dia 17.04.2018, mas um pagamento referente ao seu débito mensal 

e não a quitação total do débito como menciona o autor. Destacamos que o 

autor realizou pagamento até 23.01.2019 e suas últimas compras foram 

realizadas em 02.02.2019. Friso que os argumentos e documentos 

constantes da defesa não foram suficientemente impugnados pela parte 

autora, que se limitou a repetir o que aduziu em sua inicial, refutando a 

existência de débito que justificasse a negativação, embora a reclamada 

tenha trazido farta documentação em sua defesa. Da análise dos autos, 

verifico que não assiste razão à parte reclamante, uma vez que este não 

nega a relação jurídica com a Reclamada, no entanto, apesar de afirmar 

que não possui débitos, não comprova a sua regularidade/adimplência, no 

que concerne à quitação do valor em aberto, o que poderia ter sido 

facilmente demonstrado com a apresentação dos comprovantes de 

pagamento das faturas que agora estão sendo cobradas pela reclamada. 

Analisando detidamente os autos do processo, verifico que a parte 

reclamada, em contestação, logrou êxito em 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. A reclamada demonstrou suficientemente a legitimidade da 

cobrança, trazendo aos autos elementos que demonstram a relação 

contratual nº 4180530065707000, referente ao cartão de crédito 

CARTÃO, cartão de crédito BRADESCARD (final xxx.7010 LOJAS 

AMERICANAS VISA INTL, de titularidade da parte autora, bem como os 

débitos contestados na inicial. Além disso, de acordo com a prova dos 

autos, consta histórico de utilização e pagamento de faturas do cartão de 

crédito impugnado pelo Reclamante. Ora, se houve pagamento, é porque 

houve contrato. Não se pode negar, que nos tempos atuais, de call center, 

informática, tecnologia, muitos contratos são pactuados eletronicamente, 

sem a presença física das partes. Negar essa realidade é tapar os olhos à 

modernidade, ciente que as relações contratuais evoluem, o Direito 

também evolui! Em que pese à majoritária jurisprudência não aceitar a 

prova unilateral via "print" na tela do computador, mas sem a assinatura da 
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reclamante, o fato é que, no caso concreto, demonstrou-se que a 

reclamante chegou a pagar algumas faturas referentes à prestação do 

serviço. Se pagou é porque mantinha e manteve a relação com a 

reclamada. Porém, a requerida demonstrou que havia saldo parcelado no 

cartão do autor, não quitado; e que valor citado pelo autor R$ 503,40, não 

se refere ao saldo devedor total do CARTÃO e sim ao valor da Fatura com 

vencimento em 21.04.2018, , mas destaca-se que foi um pagamento 

referente ao seu débito mensal e não a quitação total do débito como 

menciona oautor. Destacamos que o autor realizou pagamento até 

23.01.2019 e suas últimas compras foram realizadas em 02.02.2019. 

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Importante frisar, 

que embora o artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a inversão do ônus da 

prova em favor do consumidor, tal previsão legal não é absoluta, cabendo 

a parte Reclamante demonstrar o mínimo de prova aos fatos alegados na 

exordial. Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo 

prova do alegado deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da 

prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil. Conquanto a facilitação de defesa do consumidor constitua regra nas 

relações consumerista, isso não importa em isentar o consumidor de 

minimamente provar os fatos constitutivos do seu direito. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Quanto ao pedido de condenação da parte autora à 

litigância de má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez que em 

que pese autor contestar fatura e negativação, não vislumbro a inversão 

da verdade; aliado também ao fato de que se trata, no caso, do livre 

exercício do direito constitucional de ação. Assim, tenho que a hipótese é 

de improcedência dos pedidos da inicial . Portanto, forçoso reconhecer a 

ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no 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. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS JUÍZ LEIGO S E 

N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001627-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEY CAETANO AGUILERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ODINEY 

CAETANO AGUILERA em face de BANCO BRADESCO S/A DAS 

PRELIMINARES - DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE AÇÃO A requerida em 

defesa preliminar, arguiu preliminar de ausência de interesse de agir por 

entender que os fatos e documentos trazidos aos autos, não restou 

comprovada ou ao menos demonstrada pela parte autora que a pretensão 

deduzida foi resistida pelo réu, sendo esta condição essencial para 

formação da demanda. Em análise, verifica-se que a autora alega ter seu 

nome no cadastro de proteção ao crédito e anexa aos autos o extrato. 

Desta forma AFASTO a preliminar arguida pela requerida, com fundamento 

de o extrato fazer jus a propositura da ação. DO DOCUMENTO 

UNILATERAL Em defesa a requeria alega inépcia da inicial por entender 

que o documento apresentado nos autos, são provas unilaterais; Visto 

que a informação do SPC não é originária dos órgãos de proteção, que 

impossibilita de constatar a sua veracidade. No que tange ao comprovante 

de negativação, observa-se que o mesmo foi expedido pela empresa BOA 

VISTA SCPC, e que a Ré não apresentou qualquer contraprova que o 

desconstituísse, razão pela qual ACOLHO por aceitá-lo para todos os fins 

processuais. O requerente alega que teve seu nome inscrito 

indevidamente no cadastro de proteção ao crédito pela empresa 

requerida, referente aos valores de R$ 462,43 (quatrocentos e sessenta e 

dois reais e quarenta e três centavos) referente contrato nº 4 nº 

170036872000091EC, incluso em 04/08/2016 e de R$ 133,28 (cento e 

trinta e três reais e vinte e oito centavos), referente ao contrato n° 

170036872000091CT, incluso em 10/10/2016. Pleiteia ao final, declarar a 

inexistência dos débitos e danos morais. Ofertada a conciliação, restou 

infrutífera. Em defesa a requerida arguiu que a autora é titular de uma 

conta corrente junto ao requerido, sendo ela de nº 0001719, agência 

02651, tendo autorizado a liberação de um limite de crédito pessoal 

através da conta corrente. Através do caixa eletrônico e munida de seu 

cartão e senha, realizou em 08/04/2016 um empréstimo no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil). E também realizou outro empréstimo através do caixa 

eletrônico e munida de seu cartão e senha, em 18/04/2016 um empréstimo 

no valor de R$ 3.000,00. (três mil). No entanto, após a contratação dos 

empréstimos, a autora não realizou o pagamento das parcelas e seu nome 

fora negativado. O requerente não impugnou a defesa arguida pela 

requerida. Pois Bem, Fundamento. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337, do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, 

uma vez que não reconhece os débitos oriundos da contratação. No 

entanto, a parte ré, em contestação não 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. 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. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação 

é indevida, nos valores de R$ 462,43 (quatrocentos e sessenta e dois 

reais e quarenta e três centavos) referente contrato nº 4 nº 

170036872000091EC, incluso em 04/08/2016 e de R$ 133,28 (cento e 

trinta e três reais e vinte e oito centavos), referente ao contrato n° 

170036872000091CT, incluso em 10/10/2016. Assim, alega como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte ré deixou 

de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, mormente porque 

não apresentou nenhum contrato que tivesse sido assinado pela parte 

autora. Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, 

mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual 

falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte Requerida não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial. Em que pese a requerida ter juntado o deposito de recuperação 

de crédito, referente ao empréstimo realizado pelo autor, não possui 

assinatura, não acostou nos autos o contrato assinado, cópias da dados 

pessoais do requerente e nem ao menos faturas que indicasse a 

cobrança do débito. Desta forma, não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. No caso, se 

incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o 
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ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano 

moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, 

a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Assim, não 

se reconhece eventual exercício regular de direito pelo Réu, que excluiria 

o ato ilícito (Art. 188 C.C.), sequer atitudes transparentes na relação com a 

consumidora, demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de 

serviço. Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional da 

relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Logo, tem-se que da 

defesa da requerida, extraem-se alegações genérica, que não 

desconstituem, extinguem ou modificam as alegações da autora, sequer 

legitima a negativação flagrantemente indevida. Consequentemente, 

verifica-se o ato ilícito do Réu, na negligência no lidar com a consumidora, 

seja por não propiciar a segurança que deveria ser precípua à relação 

bancária, seja por negativar indevidamente o nome da Autora por débito 

cuja origem não logrou êxito em demonstrar. E é exatamente nessas 

condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pelo Réu, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, 

caberia ao Réu provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não 

houve o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva 

da consumidora ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual 

o conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação da Autora, rendendo ensejo ao acolhimento 

da pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o nexo causal 

que une as condutas do Réu com os danos sofridos pelo Autor. Vejamos 

o entendimento jurisprudencial: EMENTA RECURSO INOMINADO. BANCO. 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR POR OBRIGAÇÃO INDEVIDA. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO 

QUANTUM ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. 

RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da 

atividade. A negativação indevida no nome do consumidor por obrigação 

considerada indevida configura falha na prestação do serviço e gera a 

obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, 

que decorre do próprio fato e independe de prova do prejuízo sofrido pela 

vítima. Eleva-se o valor da condenação a título de danos morais se foi 

fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 

1002614-76.2019.8.11.0045, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2020, Publicado no DJE 

17/03/2020) Por fim, diferente do alegado pela parte autora verifica que há 

negativações preexistentes no extrato apresentado SPC/SERASA, da 

empresa (LOJAS REACHUELO em 15/05/2016 e BANCO MULTIPLO) que 

não estão sendo discutidas judicialmente, já que não há qualquer prova de 

que tenha havido distribuição de outro processo nesse sentido, não 

havendo assim que se falar em indenização por danos morais, diante da 

Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Ora, em que pesem às razões expostas pela parte autora, 

é certo que possui outras negativações preexistente, fato este que 

inviabiliza a indenização por danos morais. Neste sentido, já se manifestou 

a Segunda Turma do E. STJ em recente julgamento de Tema de Recursos 

Repetitivos (Tema 922, REsp 1386424): “A anotação indevida realizada 

por credor em cadastro de inadimplentes, nos casos em que o indivíduo 

tiver anterior registro nos órgãos de proteção ao crédito, não gera 

indenização por danos morais. Nessas situações, é garantido ao indivíduo 

o direito ao pedido de cancelamento da negativação.” DISPOSITIVO ANTE 

O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para o fim tão somente 

de DECLARAR a inexistência do débito da parte autora com a ré, 

determinando a exclusão do nome da parte autora do cadastro de 

inadimplentes, referente aos valores de R$ 462,43 (quatrocentos e 

sessenta e dois reais e quarenta e três centavos) e R$ 133,28 (cento e 

trinta e três reais e vinte e oito centavos). INDEFIRO o dano moral ante a 

incidência da sumula 385 STJ. REJEITO todas as preliminares arguidas 

pela requerida. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada. 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. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz 

Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013241-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT5776-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013241-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SONIA MARIA FERREIRA REQUERIDO: TRES COMERCIO DE 

PUBLICACOES LTDA. CUIABÁ, 2 de abril de 2020. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de Reclamação Cível c/c Indenização por Danos Materiais e Morais 

proposta por SÔNIA MARIA FERREIRA em face de TRÊS COMÉRCIO DE 

PUBLICAÇÕES LTDA. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. DA 

ANÁLISE DA REVELIA Verifica-se que a Ré, apesar de devidamente 

citada, compareceu à audiência de conciliação; Deixou de apresentar 

contestação, conforme Certidão ID. 28300209, não havendo que se falar 

em nulidade que macule o processo. Assim, em que pese presença da 

preposta da requerida em audiência, esta não apresentou Contestação, e, 

em se tratando de direito disponível, OPINO pelo reconhecimento da 

revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da 

Lei nº 9.099/95 e 344 do CPC/15. Pois bem . Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. O que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que as cobranças em seu cartão de crédito no valor R$ 718,80 

(setecentos e dezoito reais e oitenta centavos) são indevidas, uma vez 

que já teria solicitado o cancelamento da assinatura das revistas da 

reclamada anteriormente contratadas, mas que nunca chegaram ao seu 

endereço. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade 

da cobrança e a parte ré intimada não apresentou contestação; Deixou de 

instruir os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento 

da legitimidade da cobrança do crédito. Ora, a parte reclamada é 

responsável pela cobrança indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida, nos 

valores lançados no cartão de crédito do autor. Analisando os autos, bem 

como as faturas apresentadas pela parte autora, verifica-se que houve 

cobrança indevida, uma vez que em que pese ter ocorrido contratação; a 

empresa além de não enviar as revistas a autora, efetuou cobrança das 

parcelas referente aquisição das revistas; Aliado ao fato da demandada 

não vir aos autos justificar suficientemente pela parte reclamada. 

Comprovado o desconto indevido, outra medida não há a não ser 

condenar a reclamada a restituir em dobro o valor pago indevidamente. Por 

outro lado, restou incontroverso que o autor não pretende dar 

continuidade ao plano contratado, requerendo sua rescisão, e, neste 

caso, sendo devida a devolução, qual seja, R$ 718,80 (setecentos e 

dezoito reais e oitenta centavos). Tal reembolso deve ocorrer na forma 
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simples, eis que não se enquadra na hipótese do artigo 42, parágrafo 

único, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse ponto, friso que o E. 

STJ, em julgamento da Reclamação n. 7.247 – DF (2011/0268446-3) firmou 

o entendimento de que para a caracterização da repetição do indébito em 

dobro, como prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa 

do Consumidor, torna-se imprescindível a demonstração da má-fé do 

credor. No caso, como não foi comprovada a má-fé da reclamada, a 

restituição deve ocorrer na forma simples. No tocante aos danos morais 

requeridos, embora possa ser reconhecido que houve cobrança indevida 

– fato incontroverso -, de outro lado, observa-se que autora buscou a 

resolução do conflito administrativamente por meio PROCON; Aliado ao 

fato de ter sido descontado seu cartão e não ter recebido as revistas, 

gerando expectativa de direito, dissabor, irritação, dando causa a 

propositura ação judicial; Assim, no que concerne aos danos morais, os 

fatos relatados são suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos 

do homem médio, acarretando ao Réu a obrigação de indenizar a 

consumidora pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na 

modalidade in re ipsa. Ora, há evidente violação da boa-fé contratual e 

indevida exposição da Autora a sentimentos como insegurança jurídica e 

revolta, ao ver seu nome exposto à negativações infundadas, 

demonstrando a clara negligência do Réu, e sua falha na prestação do 

serviço. Assim aduz a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. 

PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA DO BANCO RÉU AFASTADA. 

BANCO QUE FOI AUTOR DA INSCRIÇÃO EM NOME DO DEMANDANTE. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO 

DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (FRANCO, Luís Francisco. Recurso 

inominado n. 71007273493. J. em 23 Nov. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. 

Acesso em 03 Jan. 2018.) RECURSO INOMINADO AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA NEGATIVAÇÃO DE NOME PERANTE OS 

ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

ORIGEM DOS DÉBITOS, POR PARTE DA FORNECEDORA E DA 

CESSIONÁRIA DO CRÉDITO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO 

E RETIRADA DA ANOTAÇÃO DESTE DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS, DIANTE DA NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO. (JUSTO, Ricardo 

Fernandes Pimenta. Recurso inominado n. 0026340-74.2011.8.26.0590. J. 

em 25 Ago. 2017. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 15 Jan. 2018.) No 

que tange à quantificação do dano moral, insta ressaltar que não há 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbindo ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se apurar um 

montante equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato 

danoso, e represente à vítima uma compensação financeira que, de 

alguma forma, amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando 

em consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento, a gravidade e grau de culpa do Réu, bem como 

as circunstancias que envolveram os fatos, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação do Réu 

ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 dois mil reais), como medida 

de caráter pedagógico. Reputa-se assim existente a relação jurídica entre 

as partes, mas restando inequívoca a inexistência de dano moral a ser 

reparado. DISPOSITIVO: ANTE AO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a 

requerida em DANOS MORAIS no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

com juros de 1% a partir da citação e correção monetária pelo INPC a 

partir sentença; CONDENAR a reclamada a restituir ao reclamante o valor 

de R$ 718,80 (setecentos e dezoito reais e oitenta centavos), salvo prova 

de que assim já o fez, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de 

mora de 1% a.m., da partir do desembolso e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

ACOLHO efeitos da revelia da requerida, nos termos do art. 23, da Lei nº 

9.099/95 e 344 do CPC/15 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. 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. GIOVANNI 

FERREIRA DE VASCONCELOS JUÍZ LEIGO 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 

requerido efetue o pagamento após o trânsito em julgado e o autor 

manifeste concordância, defiro o pedido de expedição de alvará. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006002-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUDISMAR ANTONIO ALMEIDA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DO ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

466 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1006002-85.2020.8.11.0001. REQUERENTE: JUDISMAR ANTONIO 

ALMEIDA CAMPOS REQUERIDO: ADEMIR DO ESPIRITO SANTO VISTOS 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. As partes requerem a homologação de acordo 

realizada junto ao SERVIÇO DE ATENDIMENTO IMEDIATO – SAI, 

PROCESSO 141/2020/ JV 01. Posto isso, a concessão do pleito é medida 

que se impõe, a fim de produzir seus efeitos jurídicos e legais, conforme o 

artigo 57, da Lei n. 9.099/1995. Diante do exposto, HOMOLOGO O 

ACORDO formulado entre a reclamante e a reclamada, e em 

consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Giovanni Ferreira de Vasconcelos Juiz 

Leigo SENTENÇA Homologo o acordo realizado nos autos; Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015528-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PEREIRA LAURIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA OAB - SP0182165A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015528-13.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALEXANDRE PEREIRA LAURIANO REQUERIDO: B2W 

COMPANHIA DIGITAL, MOTOROLA INDUSTRIA LTDA CUIABÁ, 6 de abril de 

2020. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Trata-se de ação proposta por LUCA DA SILVA LUZARDO 

contra B2W COMPANHIA DIGITAL (americanas.com) e MOTOROLA 

MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, ; Analisando o 

processo, verifico que se encontra apto para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 330, I do CPC. De início, 

tem-se que ambas Rés pleitearam a extinção do feito sem julgamento de 

mérito, em razão de suposta necessidade de perícia no aparelho. Nesse 

peculiar, OPINO por rejeitar a preliminar, por entender que os documentos 

juntados aos autos são necessários para o convencimento motivado do 

artigo 371 do CPC/15, dispensando a necessidade de perícia. A empresa 

B2W COMPANHIA DIGITAL (americanas.com), apresenta, ainda, preliminar 

de ilegitimidade passiva, por entender que a qualidade do produto seria 

garantida pelo fabricante, e não por si. Nesse peculiar, OPINO por afastar 
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a aludida preliminar, por entender que a empresa B2W COMPANHIA 

DIGITAL (americanas.com), ao disponibilizar o produto à consumo, 

responde, solidariamente, pela sua qualidade, nos termos dos artigos 7º, 

parágrafo único, 18, e 25 do CDC. Ora, No sistema do Código de Defesa 

do Consumidor, respondem pelo vício de inadequação do produto todos 

aqueles que ajudaram a colocá-lo no mercado, desde o fabricante que 

elaborou o produto, até o estabelecimento comercial que contratou com o 

consumidor ,  responsáve is  so l idár ios  pe la  garan t ia  de 

qualidade-adequação do bem, inteligência do artigo 18 do CDC, deste 

modo, não há que se falar em ilegitimidade passiva do comerciante.. Sem 

mais preliminares suscitadas, passo à análise do mérito. E o relatório. 

Fundamento e Decido; Inicialmente, cumpre anotar que é pacífico o 

entendimento de que o caso em comento deve ser analisado sob a égide 

do Código de Defesa do Consumidor, já que Autor e Rés se amoldam aos 

conceitos de consumidor e fornecedor esclarecidos no artigo 2º e 3º do 

aludido diploma legal. Reconhecida a incidência da legislação de consumo 

e a vulnerabilidade do Autor, consequentemente deve-se incidir, também, 

a inversão do ônus probatório, o que desde já OPINO por deferir, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC. Em síntese, a contenda versa acerca 

Autor ter comprado Aparelho Celular MOTOROLA, Modelo MOTO XT1926, 

na data de 23/11/2018, no valor de R$ 1.554,00 (mil quinhentos e 

cinquenta e quatro reais), o qual apresentou vício e, por essa razão levou 

o aparelho para assistência técnica. Consta que assistência técnica, foi 

constatado por meio de laudo o mau uso – Oxidação – infiltração de líquido 

na placa ocasionando a corrosão da mesma. A parte autora afirma que 

ingressou com reclamação administrativa em sede de PROCON contudo 

mesmo sendo oferecido reparo em garantia especial, se recusou em 

razão do prazo de garantia que seria perdido. Inconformado e 

contestando o laudo, ingressou com a presente demanda requerendo 

ressarcimento de danos na forma da Inicial, em decorrência de supostos 

vícios. O aparelho foi adquirido em 23/11/2018, consoante nota fiscal 

apresentada pelo Autor, junto a primeira requerida B2W COMPANHIA 

DIGITAL (americanas.com) . A garantia do aparelho estava discriminada 

no Manual de Garantia, com a duração de 01 (um) ano, contado a partir da 

data da compra do produto. Logo, a garantia encerraria-se em 22/11/2019. 

Da narrativa do autos observa-se que aparelho apresentou defeito no mês 

de março de 2019, segundo consta não identificava os chips que eram 

colocados em seu interior. Autor relata ter entrado em contato com a 

segunda requerida, qual seja, a Motorola, ainda no mês de março de 2019, 

informando o problema detectado, oportunidade em que lhe foi informado 

pela referida reclamada, de que deveria encaminhar o seu aparelho de 

telefone para a assistência técnica. No mês de abril do ano de 2019, o 

autor recebeu um laudo da empresa Motorola, no qual constava que o 

celular do reclamante "apresentava pontos de oxidação devido ao contato 

com líquidos, água, chuvas, umidade extrema, transpiração anormalmente 

intensa, vapor ou outro tipo de umidade; areia, alimentos, sujeira ou demais 

substâncias", conforme Relatório Técnico da segunda reclamada, em 

anexo. O autor demonstra ter feito reclamação no PROCON Municipal de 

Corumbá/MS, e após tal fato, recebeu uma proposta de acordo da 

segunda reclamada nos seguintes termos: o conserto do produto, bem 

como a concessão de mais três meses de garantia, o que não foi aceito 

pelo autor, posto que o celular possuía apenas três meses de uso, sendo 

que a garantia de fábrica do mencionado aparelho era de um ano a partir 

da data da compra. Ademais, restou incontroverso que o aparelho 

apresentou vícios dentro do prazo de garantia, já em março de 2019, não 

apontando a qualidade precípua à relação de consumo. E, 

consequentemente, pela dinâmica da política nacional de consumo, e pela 

vulnerabilidade do consumidor, presumem-se solidariamente 

responsáveis, tanto o fabricante do produto, quanto à empresa que o 

divulga à venda. No caso em tela, é inequívoca a via crucis do Autor para 

o conserto do produto que apresentou vícios dentro do prazo de garantia. 

E, frise-se, vícios esses que as Rés não lograram êxito em reparar, 

sequer em demonstrar que teriam ocorrido por culpa exclusiva do Autor. É 

imperioso destacar que o produto continuou a apresentar os idênticos 

vícios de qualidade mesmo após o suposto conserto pela assistência 

técnica, o que faz presumir-se pela sua ausência de qualidade, e, também, 

pela ausência de qualidade dos serviços prestados pela assistência 

técnica indicado pelas Rés. Ressalta-se que conforme o documento 

juntado nos autos (ID n° 25785782) a requerida ofertou um acordo, porém 

não aceito. Desta forma resta clara a falha na prestação de serviço. 

Assim, o ato ilícito de ambas as Rés está fartamente demonstrado, seja 

por disponibilizar no mercado de consumo produto que não apresenta a 

qualidade esperada, seja por deixar de atender ao consumidor nas 

queixas quanto aos problemas apresentados pelo produto, não lhe 

fornecendo informações claras e precisas quanto à dinâmica da garantia, 

sequer quanto aos reais defeitos que o celular apresentou. Frise-se que 

em nenhuma das contestações, há documentações acerca das 

providências adotadas pelas Rés para sanarem os vícios apresentados 

pelo produto e para atender o consumidor em sua irresignação, ou mesmo 

mitigar a situação por ele enfrentada. Nesse sentido tem se manifestado a 

jurisprudência pátria: CONSUMIDOR. TELEFONE CELULAR. APARELHO 

QUE APRESENTA VÍCIO NÃO SANADO NO PERÍODO DE GARANTIA. 

DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. PRELIMINARES DE 

INCOMPETÊNCIA DO JEC E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. Não 

prospera a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para o 

julgamento da causa, vez que, à vista do defeito detectado no produto 

adquirido, se faz prescindível a realização de perícia, mormente ante os 

documentos juntados pelo autor (fl. 22) demonstrando que o bem foi 

entregue por três oportunidades à assistência técnica, sem que fosse 

realizado conserto a contento. Ilegitimidade passiva que não merece 

igualmente acolhida, vez que a ré, na qualidade de comerciante do bem, 

responde por eventuais prejuízos à adquirente, a teor do que preceitua o 

art. 18, caput, do CDC. Inexistência de razões de irresignação quanto ao 

mérito do decisum. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 

RECURSO IMPROVIDO.[1] Assim, resta configurada a violação dos direitos 

do Autor pelas Rés, ao passo que as mesmas não lhes prestaram 

informações claras e objetivas, sequer apresentaram alternativas que 

efetivamente mitigassem os danos, caracterizando, então, defeito no 

produto, cuja responsabilidade é atribuída à ambas corrés, na modalidade 

objetiva. Logo, OPINO por reconhecer o direito do Autor em reaver a 

quantia paga pelo aparelho que apresentou vicio de qualidade, no valor de 

R$ 1.554,44 (mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e 

quatro centavos),, devendo as Rés serem condenadas, de maneira 

solidária, à restituir tal valor, na modalidade simples. Sob os danos 

materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento. No que 

tange aos danos morais, tem-se que em harmonia ao princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana, e ao artigo 5º, V e X da 

Constituição Federal, excepcionalmente neste caso, não se pode deixar 

de reconhecer o sofrimento advindo da falta de qualidade do produto 

adquirido e na inércia das Rés em solucionar o problema apresentado ou 

mesmo mitiga-lo: CONSUMIDOR. VICIO DE PRODUTO. APARELHO 

CELULAR ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA TRÊS MESES APÓS A 

AQUISIÇÃO. NÃO DEVOLUÇÃO. DESOBEDIÊNCIA AO PRAZO DE 30 DIAS 

ESTIPULADO PELO CDC. DIREITO A RESTITUIÇÃO DO PREÇO. DANO 

MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. TOTAL AUSÊNCIA DE 

INFORMAÇÕES INOBSTANTE INÚMEROS CONTATOS DO AUTOR. 

RECURSO PROVIDO.[2] APELAÇÃO CÍVEL – APARELHO CELULAR – 

DEFEITO NÃO SANADO PELA ASSISTENCIA TÉCNICA – ACORDO 

FORMALIZADO JUNTO AO PROCON PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR 

PAGO NÃO CUMPRIDO - DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Tenho que o dano moral está evidenciado 

pelas circunstâncias apontadas, diante dos dissabores sofridos pela 

recorrente, que se viu impossibilitada da utilização de seu aparelho, cujo 

conserto sequer foi realizado pela assistência técnica na terceira vez em 

que o aparelho apresentou o mesmo defeito. Resta patente a necessidade 

de se compensar o transtorno provocado em seu dia a dia, acarretando 

privação do bem-estar. O menosprezo ao consumidor que teve que 

procurar o judiciário após a aquisição do bem e o comprometimento de 

devolução do dinheiro significa manifesto desrespeito e enseja a 

reparação moral. 2-No presente caso, equiparar a situação vivenciada 

como mero aborrecimento significaria dar as costas às normas protetivas 

do CDC, que visam exatamente coibir os abusos praticados pelas 

empresas. (N.U 0003506-58.2012.8.11.0041, , SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/10/2014, 

Publicado no DJE 04/11/2014) Assim, A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 

9.099/95, nos mostra 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.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). A jurisprudência é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 
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mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). Deve-se esclarecer 

que, embora a Ré apresente vários argumentos na contestação, na 

tentativa de contrapor-se aos fatos iniciais, não trouxe um documento 

sequer que subsidiasse a sua versão. Consequentemente, por não haver 

outros pedidos. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos 

nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para 

sua fixação, reputo justa e razoável a condenação do Réu ao pagamento 

da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como medida de caráter 

pedagógico. DISPOSITIVO: ANTE AO EXPOSTO, JULGO PELA 

PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I 

do CPC/15, para reconhecer a incidência da legislação de consumo e a 

vulnerabilidade do Autor, deferindo a inversão do ônus probatório, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC. OPINO por CONDENAR as Rés, de 

maneira solidária, à restituir ao Autor o montante de R$ 1.554,44 (mil, 

quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos),, à 

título de danos materiais. Sob os danos materiais deverão incidir juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) 

a partir do efetivo pagamento. CONDENAR as Rés, de maneira solidária, a 

titulo de DANOS MORAIS no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), com 

juros de 1%, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da citação. 

DETERMINO ainda que autor providencie devolução do aparelho celular a 

empresa - B2W COMPANHIA DIGITAL (americanas.com), a fim de evitar 

enriquecimento indevido; REJEITO as preliminares arguida pela requerida. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS JUÍZ LEIGO 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 requerido efetue o pagamento após o 

trânsito em julgado e o autor manifestre concordância, defiro o pedido de 

expedição de alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016540-62.2019.8.11.0001
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EL AL ISRAEL AIRLINES LTD (REQUERIDO)

AMERICAN AIRLINES INC (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016540-62.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CAROLINE ANDRADE RIBEIRO REQUERIDO: SUBMARINO 

VIAGENS LTDA., EL AL ISRAEL AIRLINES LTD, AMERICAN AIRLINES INC 

CUIABÁ, 21 de abril de 2020. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do 

art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, proposta por CAROLINE ANDRADE 

RIBEIRO em face de SUBMARINO VIAGENS LTDA, EL AL ISRAEL AIRLINES 

LTD e AMERICAN AIRLINES INC. Os Juizados Especiais foram criados para 

cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, 

trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo acesso ao 

Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". Tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Assim é que, além de 

simplificar o procedimento, que será sempre norteado por aqueles 

princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a 

caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Com efeito, da análise dos autos, a 

requerente não juntou a petição inicial e foi intimada para emendar a inicial 

(ID n° 26192535), porém não se manifestou (ID n° 27582004), verifica-se 

que a parte reclamante, apesar de devidamente intimada (ID n° 26630686), 

não atendeu o cumprimento do despacho; razão pela qual extingo o feito. 

ANTE AO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, decido pela EXTINÇÃO do processo, 

sem resolução do mérito. Submeta-se o presente projeto de sentença ao 

juiz de direito para apreciação e posterior homologação. GIOVANNI 

FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito
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OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002303-86.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: KAREN REGINA NOGUEIRA DE ALMEIDA REQUERIDO: OI 

S.A Vistos. Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por KAREN NOGUEIRA 

DE ALMEIDA em face de OI S/A. A autora afirma que vem sofrendo 

cobranças indevidas por parte da empresa reclamada, referente ao débito 

R$ 264,22 (duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos), 

com vencimento em 27/08/2017, referente ao contrato n. 

0000005054057630. O que resultou na indevida inserção de seu nome no 

cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA, apontado pela requerida, nos 

órgãos de proteção ao crédito. Houve a audiência de conciliação, sem 

acordo entre as partes. O requerido apresentou contestação arguindo, o 

débito contestado é devido por decorrer do inadimplemento da parte 

Autora quanto ao pagamento da utilização dos serviços efetivamente 

prestados pela Ré, o terminal fixo fora cancelado por inadimplência, eis 

que a parte autora não quitou as faturas que somadas totalizam o valor de 

R$ 264,22 (duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos). A 

requente não impugnou a defesa alegada pela requerida. É o breve Relato. 

Fundamento e Decido. Compulsando os autos, constato que o objeto da 

lide é matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção 

de provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, 

nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. DO MÉRITO No 

caso, o objeto da lide se trata negativação indevida, referente aos débitos, 

todavia a Autora desconhece tais débitos. A requerente pleiteou pela 

inversão do ônus da prova. O artigo 6º, do Código de Defesa do 
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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 

necessário a presença dos requisitos mencionados. No caso, verifico que 

a hipossuficiência da demandante em relação ao requerido, sendo 

imprescindível a inversão para possibilitar a igualdade entre as partes. 

Assim, o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova é medida 

que se impõe. Nota-se que o requerente apenas afirma a regularidade dos 

débitos, contudo deixou de comprovar o fato. Nesse passo, mostra-se de 

bom alvitre trazer a questão o princípio que exorta: allegare nihil, et 

allegatum non probare, paria sunt (nada alegar ou não provar o alegado, é 

a mesma coisa). É inafastável a conclusão de que o requerido não se 

desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, inc. II, do código de 

Processo Civil. Pela logística da responsabilidade civil, para que haja a 

condenação, faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: 

Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. Assim, os elementos 

probatórios constantes nos autos, demonstram a ilegitimidade da cobrança 

e da negativação; ou seja, o requerido não trouxe aos autos contrato; 

notificação ou qualquer outro documento que comprovasse origem da 

inadimplência da autora; O reclamado limitou-se em juntar apenas TELAS 

SISTÊMICAS, expedidas de forma unilateral, que não possuem o condão 

de comprovar a veracidade dos do débito alegado. O ônus de provar 

acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

da autora é da parte ré, consoante art. 333, II, CPC. Portanto, a declaração 

de inexistência de débito atribuído à parte promovente, é medida que se 

impõe. APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES – AUSÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – 

DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. Se a parte 

autora alega não ter contratado os serviços da operadora requerida, a 

esta incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, do CPC. O “ print 

” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a 

existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do 

débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por 

tratar-se de prova unilateral . É fato gerador de danos morais, que 

decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a 

título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocor r ido ,  bem como i n i b i r  a  condu ta  abus i va . (N . U 

0001035-52.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) 

Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e sofrimento ocasionados à vítima 

pelo evento. Colocando a questão em termos de maior amplitude, Savatier 

oferece uma definição de dano moral como 'qualquer sofrimento humano 

que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à 

reputação da vítima, à sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, 

vol. II, n. 525). No caso vertente, iniludível a intranquilidade ocasionada à 

parte autora, eis que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de 

forma a atender as expectativas do consumidor, na prestação do serviço, 

concretizando todas as providências necessárias a resguardar sua 

integridade, física e moral. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde 

pelos prejuízos correlatos. Subsiste, pois, o dever de a parte ré indenizar 

a parte autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral 

atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da 

parte ré e da exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda, que deve 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia 

de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 

ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. A respeito 

do valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial é 

neste sentido: “(...) A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER 

ARBITRADA MEDIANTE ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA 

A NECESSIDADE DE, COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E 

DISSUADIR, DE IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 

706/67). Comporta redução o quantum, quando arbitrado em quantia 

excessiva e desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento 

parcial do recurso.” (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos 

Pinhais – 5ª C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). – 

grifo nosso. Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 

9.099/95 nos mostra que: “O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO 

QUE REPUTAR MAIS JUSTA E EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS 

DA LEI E AS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo 

discricionariedade amparada por Lei. – grifo nosso. Diante da análise do 

extrato do SPC acostado nos autos pela autora, verifica-se que a 

negativação posterior aqui não discutidas. Sopesando tais critérios, tenho 

como razoável o valor R$3.000,00 (três mil reais), quantia que certamente 

satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como punição à parte 

Reclamado. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de tão-somente 

DECLARAR a inexistência de débitos referente à dívida em litígio, 

determinando a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de 

inadimplentes referente ao valor R$264,22 (duzentos e sessenta e quatro 

reais e vinte e dois centavos), incluso na data 27/08/2017, referente ao 

contrato n. 0000005054057630. CONDENAR a reclamada, a pagar a título 

de DANOS MORAIS à parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

com incidência de correção monetário do INPC, com juros de 1% a partir 

do evento danoso. Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado para apreciação e 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. GIOVANNI 

FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo 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. Após o 

trânsito em julgado, caso o requerido realize o pagamento voluntário e o 

demandante manifeste concordância, defiro o pedido de expedição de 

alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002160-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA JARDIM DUARTE VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MTRES FIT LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16240-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002160-97.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANGELA JARDIM DUARTE VIEIRA REQUERIDO: MTRES FIT 

LTDA - ME CUIABÁ, 9 de abril de 2020. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer proposta por ANGÊLA JARDIM DUARTE VIEIRA em face MTRES 

FIT LTDA; Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, e ausentes questões de cunho preliminar, procedo ao exame 

do mérito da controvérsia proposta. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 
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INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO O requerente pleiteia pela inversão do 

ônus da prova. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre 

as partes (Telefonia) é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 

2º e 3º 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, 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 

necessário a presença dos requisitos mencionados, pelos quais vislumbro 

nos presentes autos. No caso, verifico que a hipossuficiência do 

demandante em relação ao requerido, pois o demandado possui 

conhecimento técnico sobre os fatos. Assim, imprescindível a inversão 

para possibilitar a igualdade entre as partes. Posto isso, defiro a inversão 

do ônus da prova. 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. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, como a própria audiência de 

instrução, para o convencimento motivado preconizado no artigo 371 do 

CPC/15, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do CPC/15. Alega autor que firmou contrato com a requerida 

na data de 16/11/2016, onde ficou responsável pelo pagamento do Plano 

Smart Fit Black do aluno Vitor Duarte Vieira (matricula n. 2667593), que 

vem a ser seu filho, cuja forma de pagamento era através de débito em 

cartão de crédito. Assevera que após o dia 20 de fevereiro de 2018 teria 

ido até a Requerida e solicitado o cancelamento do plano. Entretanto, 

mesmo assim, houve cobranças que entende indevidas, com débito em 

sua conta corrente. Inconformada, pretende com a presente demanda a 

devolução da quantia de R$ 2.425,31 (dois mil quatrocentos e vinte e cinco 

reais e trinta e um centavos) referente a quantia supostamente cobrada 

indevidamente e ainda a indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) a título de dano moral. Por outro lado em contestação a demandada 

assevera que Não há que se falar em nulidade de cláusulas contratuais ou 

inexistência de mensalidades no presente caso. Quando firmou o contrato 

em 16/11/2016 o pagamento pactuado era através de débito em cartão de 

crédito. Todavia, em 06/12/2016, alterou a forma de pagamento através de 

débito em conta corrente., pois o débito possuí origem contratual e não há 

nada que comprova o pedido de cancelamento em tempo hábil para inibir a 

cobrança discutida nos autos. Sendo assim, não há que se falar em 

cobrança indevida, ou desconhecimento por parte do consumidor, uma 

vez que todas as informações pertinente a contratação, encontram-se 

descritos no Termo de Adesão, sendo assinado e informado ao 

Reclamante, tanto no momento da contratação quanto no momento da 

solicitação de pagamento. Quanto à alegação de cobrança da 

mensalidade, não foi solicitado o cancelamento por escrito, no tempo e 

modo determinado contratualmente, as mensalidades vencidas se fazem 

totalmente devidas. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, 

mas optaram por prosseguir com a demanda. Pois bem. Fundamento e 

Decido Trata-se de relação de consumo e as partes estão sujeitas ao 

Código de Defesa do Consumidor, importando registrar que em face da 

verossimilhança da alegação e da hipossuficiência do consumidor, cabível 

a inversão do ônus da prova, notadamente porque evidenciada a 

vulnerabilidade do autor para a comprovação do direito alegado (art. 4.º, I, 

do CDC). Segundo o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, a 

responsabilidade civil da ré, fornecedora de serviços, independe da 

extensão da culpa porque é considerada objetiva, aperfeiçoando-se 

mediante o concurso de três pressupostos: 1) defeito do serviço; 2) 

evento danoso; e 3) relação de causalidade entre o defeito do serviço e o 

dano. A questão controvertida nos presentes autos encontra-se 

submetida ao Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), por 

enquadrar-se a parte autora no conceito de consumidora (artigo 2º), e a 

parte ré, no de fornecedora (artigo 3º). Após detida análise dos autos, 

verifico que não assiste razão parcial ao autor. Isso porque constitui fato 

incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de prestação de 

serviços; Da respectiva desistência dos serviços contratados, o que 

ensejou o cancelamento do contrato celebrado entre as partes. Destaco 

que o autor não comprovou que solicitou o cancelamento no ano de 2018. 

A inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte provar, de 

forma mínima, o fato constitutivo de seu direito. Uma vez que consta 

solicitação de cancelamento pela autora a partir de 15/01/2020. Ressalto 

que o requerido negou o cancelamento, assim, resta evidente que se trata 

de prova negativa para o demandado, sendo dever do autor provar a 

solicitação. Nesse passo em virtude da solicitação do cancelamento junto 

a requerida ter si dado em data 15/01/2020; não há que se falar que a 

requerida cobrou indevidamente os serviços posto que cabia a autora ter 

encaminhado ou solicitado o cancelamento, logo que seu filho deixou de ir 

na requerida; o que acarretou o cadastro e permanência ativa no sistema 

da demandada cobrando mensalidades até o período questionado pela 

autora. O prestador de serviços só não tem a obrigação de indenizar se 

conseguir provar que não existe defeito na prestação ou culpa pelo 

defeito surgido. Compulsando os autos, isso aconteceu, já que a empresa 

comprova que os serviços foram contratados; por inercia da autora 

solicitou o cancelamento tardio, o que acarretou a continuidade das 

cobranças no seu cartão. Razão pela qual, nesse sentindo não como 

acolher as razões do autor, em virtude de culpa própria da parte autora. 

Motivo que enseja improcedência do pedido; passo a análise do dano 

moral. Em que pese a relação ser contratual entre as partes não há que se 

falar em dano moral e muito menos em danos material, face a solicitação 

de cancelamento do plano em 15 de janeiro de 2020. Nesse viés, não há 

que se falar em pagamento indevido. DISPOSITIVO ANTE AO EXPOSTO, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC/15 

c/c artigo 51, caput, da Lei 9.099/95. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS JUÍZ LEIGO S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001311-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA VALERIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001311-28.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCELA VALERIA DOS SANTOS REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da demanda. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C 

INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por MARCELA VALERIA DOS SANTOS em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S/A 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. Rejeito a preliminar suscitada pela 

Reclamada, primeiro porque o extrato oficial e comprovante de endereço 

não são documentos essenciais à propositura da ação. Ademais, inexiste 
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documento hábil para ilidir o extrato junto ao feito. Afasto a incompetência 

por inexistência de pretensão resistida e interesse de agir, visto que 

desnecessário o requerimento prévio na via administrativa para o 

exercício do direito constitucional de ação, tendo em vista o princípio ou 

direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição, conforme o artigo 5º, 

XXXXV, da Constituição Federal. Noutro passo, rejeito ainda 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. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Em síntese, 

sustenta a parte reclamante que seu nome foi indevidamente negativado 

no Serasa pela empresa reclamada, posto que jamais manteve relação 

jurídica que justifique referido ato. Requer a declaração de inexigibilidade 

do débito e reparação pelo dano extrapatrimonial. 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. 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 à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR NÃO TER HAVIDO QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida, uma vez que não reconhece os débitos 

oriundos da contratação. 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 

satisfatoriamente impugnados pela parte autora. Em defesa a Reclamada 

demonstrou que a reclamante firmou Proposta de Adesão e contratação 

de serviços devidamente assinada pela parte autora, gerando débitos que 

jamais foram quitadas pela parte autora e que deram ensejo à negativação 

de seu nome. Ademais, desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso, e a autora não 

impugnou a assinatura. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, a 

improcedência dos pedidos indicados na exordial é medida que se impõe. 

Nesse sentido: EMENTA RECURSO INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO 

? INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO ? ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ? INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ? 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO ? JUNTADA DE CONTRATO E 

DOCUMENTOS ? AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA 

INJUSTIFICADAMENTE ? AUSÊNCIA MOTIVADA PELA JUNTADA DE 

CONTRATO ? SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA ? CONDENAÇÃO 

EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA ? SENTENÇA MANTIDA ? RECURSO 

DESPROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.Havendo a 

juntada de contestação antes da audiência, a qual fora instruída com cópia 

de contrato e outros documentos, tem-se por evidente que a ausência em 

audiência foi motivada por tais fatos, visando a extinção do processo e 

fugir das sanções decorrentes da litigância de má-fé.Diante da ausência 

em audiência motivada pela juntada do contrato, cuja relação fora negada, 

resta comprovado que houve movimentação da máquina judiciária 

indevidamente e desprovida de fundamento justo e legal.Manutenção da 

sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte 

promovente às penas da litigância de má-fé.Sentença mantida.Recurso 

desprovido. (N.U 1005098-35.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA 

PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no 

DJE 01/08/2019) Em decorrência da comprovação da relação jurídica entre 

as partes, 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. Diante do 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. RECONHEÇO litigância de má-fé e, por 

conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) do valor atribuído à causa atualizado, custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 

da Lei 9.099/95 e Enunciado 136, do FONAJE. 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. 

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. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016319-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JHULYENNE VILANI DA LUZ PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY VELOSO GUEDES OAB - MT24987/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDOILDE PEREIRA LOPES (REQUERIDO)

JEOVA BATISTA BRITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO PEREIRA SANTOS OAB - MT18948-B (ADVOGADO(A))

DANIELLE DA SILVA E SOUSA OAB - MT25713/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016319-79.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JHULYENNE VILANI DA LUZ PEREIRA REQUERIDO: JEOVA 

BATISTA BRITO, EDOILDE PEREIRA LOPES CUIABÁ, 10 de abril de 2020. 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E ESTÉTICO proposta 

por JHULYENNE VILANI DA LUZ em face de JEOVA BATISTA BRITO e 

EDOILDE PEREIRA LOPES PRELIMINARES – DA ÍNÉPCIA DA PETIÇÃO 

INICIAL; À defesa tempestiva, argui preliminar de Inépcia da Inicial argui 

que o documento apresentado nos autos, falta de fundamentação dos 

pedidos peça a inicial pela falta de comprovação dos gastos alegados, 

bem como junta documentos apócrifos e laudos médicos, que impossibilita 

de constatar a sua veracidade. Em que pesem as arguições da requerida, 

verifico que a exordial preenche os requisitos previstos no Código de 

Processo Civil. AFASTO a preliminar de cerceamento de defesa, visto que 

os documentos aportados são suficientes para a elucidação dos fatos, 

não sendo necessária a produção de provas. Ambas demandadas 

arguiram preliminar ILEGITIMIDADE PASSIVA; não é parte legítima para 

compor o polo passivo dessa demanda é mera permissionária do ponto de 

táxi, a demandada EDOILDE PEREIRA LOPES argui que nada guarda 

relação com o acidente ocorrido entre a Requerente e o primeiro 

Requerido, rejeito ambas preliminares de ilegitimidade passiva, uma vez 

que os Requeridos são solidariamente responsáveis pelos danos 

causados à Requerida,pois o primeiro Requerido conduziu o veículo e o 

segundo Requerido é o proprietário do veículo conforme CRLV, expedido 

pelo DETRANMT ; bem como B.O e o documento do taxi anexado à inicial 

comprovam a titularidade do veículo em nome da Requerida; Assim, rejeito 

as preliminares. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, posto que as provas dos autos são suficientes para 
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a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. O que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que foi vítima de um acidente de trânsito envolvendo o primeiro 

Requerido no dia 01/08/2019 e que o referido acidente lhe causou lesão 

na sua perna direita, tendo que se submeter à procedimento cirúrgico 

reparatório. Seguindo a narrativa, alega que o primeiro Requerido não 

prestou a devida assistência e que acumulou gastos com medicamentos, 

fisioterapia, acompanhamento técnico na academia, entre outros. Argui 

seja declarada solidariedade na condenação entre o primeiro Requerido e 

a segunda Requerida, bem como o pagamento pelo dano material no 

importe de R$2.152,00 (dois mil cento e cinquenta e dois reais), danos 

morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) e danos estéticos no 

valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). Aduz a primeira demandada 

EDOILDE PEREIRA LOPES, que não há hipótese de ônus recair sobre a 

Requerida, vez que é impossível materializar inexistências e produzir 

provas negativas. A segunda requerida que autora não comprova os 

gastos despendidos com a suposta perda total da moto, o tratamento 

médico e os danos morais e estéticos são da Requerente, ônus este que 

não obteve êxito em comprovar nos autos, pois, as controvérsias de 

todos os fatos constitutivos do hipotético direito da Requerente e que, 

acaso não comprovados cabalmente, imporão a REJEIÇÃO INTEGRAL de 

seus pedidos; Consto que houve audiência de conciliação, consigno a 

proposta de acordo de ambas demandadas, recusada pela autora; 

Apresentadas impugnação; Pois Bem. Fundamento e Decido; Registro que 

no sistema do Juizado Especial o Juiz não está obrigado a se ater a todas 

as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença 

os elementos formadores da sua convicção. É de se notar que fora 

registrado tão logo ocorrido o acidente o Boletim de Ocorrência, que fora 

confeccionado por policiais, as causas as do acidente, seu causador e 

vítima, descrevendo com detalhes a cena do fatídico evento. O BO goza 

de presunção ‘juris tantum,’, sendo ilidido mediante prova robusta em 

sentido contrário ao documento, o que n~qao ocorreu no vertente caso. 

Em que pese às alegações da Reclamada, foi possível concluir a partir das 

fotos trazidas, bem como pela simples análise do local onde o acidente 

ocorreu, que a reclamante trafegava na via preferencial, quando, foi 

surpreendida pelo veículo conduzido pelo reclamado que entrou na pista 

sem respeitar a via preferencial, dando causa à colisão na parte traseira 

do veículo da autora. Assim, o condutor descumpriu o artigo 44, do Código 

de Trânsito Brasileiro: Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de 

cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, 

transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu 

veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que 

tenham o direito de preferência. Restou demonstrado nos autos que a 

demandante somente não realizou o registro da ocorrência, em virtude de 

que tivera que ser encaminhado ao hospital para tratamento de urgência, 

ante as lesões sofridas, tendo inclusive que permanecer por longo período 

afastado de suas atividades. Sendo o ato ilícito o conjunto de 

pressupostos da responsabilidade, se faz necessária a presença de três 

elementos para a configuração do dever de indenizar. Há primeiramente 

um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante uma 

conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; 

e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação 

de causalidade. No caso em exame, deve ser observada a 

responsabilidade civil subjetiva, calcada na ideia da culpa, já que não se 

encontra configurada relação de consumo entre as partes (autora e ré), o 

que atrairia a responsabilidade civil objetiva, nem a atividade desenvolvida 

pela demandada implica, por sua natureza, risco para os direitos de 

outrem (teoria do risco). Da análise dos autos depreende-se que o 

demandado efetivamente agiu com culpa ao trafegar atrás do veículo do 

autor de forma inadequada, atingindo-o na parte da sua motocicleta. Diante 

de que o próprio demandados ofertam proposta de pagamento em 

audiência e das demais provas carreadas aos autos, conclui-se que não 

há qualquer excludente de responsabilidade a isentar a parte demandada. 

Não há, inclusive, culpa concorrente por parte do autor, uma vez que o 

demandado não logrou êxito em comprovar qualquer ato do demandante 

que pudesse contribuir para o evento danoso. Desse modo, resta 

configurada a responsabilidade de ambas demandadas pelo evento 

danoso, seja do motorista, seja do proprietário do veículo, cabendo a 

reparação dos danos sofridos, nos seguintes termos. Do acidente 

observa-se que autora de fato sofreu prejuízos financeiros em 

decorrência do acidente, como gastos com medicamentos, seções de 

fisioterapia, acompanhamento técnico na academia e valores despendidos 

à título de franquia do seguro. O conjunto probatório revela que a ré agiu 

de maneira imprudente ao efetuar adentrar na pista de rolamento de 

rodovia, em desobediência as regras de trânsito, deixando de observar a 

aproximação do veículo conduzido pela autora, que teve a trajetória 

interceptada por conta do acidente. Viável a apresentação de notas 

fiscais e recibos, elaborados por empresa idônea e que seja capaz de 

refletir danos decorrentes do tratamento médico do qual foi submetida 

vítima, ora autora; Quanto aos DANOS MATERIAIS, percebo que o valor 

corresponde aos gastos R$ 2.152,00 (dois mil cento e cinquenta e dois 

reais) estão comprovados através de documentos valor da franquia, do 

qual fora deduzido o valor de R$1.340,00 (um mil trezentos e quarenta 

reais), correspondente à franquia vindo a Requerente receber o valor de 

R$11.706,00 (onze mil setecentos e seis reais), bem como a quantia de R$ 

860,00 (oitocentos e sessenta reais), através de recibo, acompanhado do 

pedido médico para a realização do procedimento de fortalecimento do 

membro, e os R$132,00(cento e trinta e dois reais), estão comprovados 

através de cupom fiscal. Destaco que diferentemente do que argumenta 

os demandados, os danos materiais não dependem de prova pericial para 

sua comprovação, pois não existe exigência legal nesse sentido. Quanto 

aos DANOS MORAIS, extrai-se da inicial que em decorrência do acidente o 

recorrido teve sérias fraturas, assim especificadas Laudo Médico; 

Exames Médicos, Boletim de Ocorrência; pelo próprio SAMU que socorreu 

no momento do acidente: É intuitivo que o dano moral restou caracterizado. 

As lesões físicas sofridas pelo autor foram graves e alteraram sua rotina 

e certamente ocasionaram um abalo psicológico intenso, configurando-se 

o dano extrapatrimonial. Sobre o tema, confira-se, a título exemplificativo, 

as seguintes ementas Tem direito à reparação moral a vítima de acidente 

trânsito que sofre lesões físicas e abalos de natureza psicológica em 

decorrência de acidente de veículo. Se o valor arbitrado a título de 

reparação moral atende à razoabilidade e ao caráter 

reparatório-pedagógico da medida, não configurando o enriquecimento 

ilícito, a manutenção do quantum é medida impositiva. O DANO ESTÉTICO é 

caracterizado pela modificação negativa e permanente na aparência do 

indivíduo. Havendo provas de que houve um efetivo prejuízo à beleza 

física, há que se falar em reparação por dano estético; O dano estético é 

caracterizado pela transformação permanente na aparência física da 

vítima, o que não restou comprovado pelo apelado, ônus que lhe incumbia; 

São cumuláveis os danos estético e moral, ainda que oriundos do mesmo 

fato, desde que possam suas consequências serem apreciadas de forma 

distinta. Os danos estéticos foram comprovados, diante do laudos; fotos e 

das sequelas(cicatrizes) produzidas em sua perna deixadas pela cirurgia 

no joelho direito, conforme fotos, exames de Raios-X, e laudo médico 

anexo e devem ser indenizados em razão das deformidades físicas 

decorrentes das lesões a que fora acometido a autora. Indenização fixada 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - 

AGRESSÃO FÍSICA DESPROPORCIONAL - BRIGA ENCERRADA - GOLPES 

COM ARMA BRANCA - MODERAÇÃO INEXISTENTE - LEGÍTIMA DEFESA 

NÃO CONFIGURADA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL IN 

RE IPSA - DANO ESTÉTICO - CICATRIZES - DEFORMIDADES 

PERMANENTES - DEVER DE INDENIZAR - MAJORAÇÃO DAS 

INDENIZAÇÕES - CABIMENTO - PRIMEIRO RECURSO PROVIDO - SEGUNDO 

RECURSO DESPROVIDO. Presentes os elementos caracterizadores do ato 

ilícito previstos no art. 186 do Código Civil, caracteriza-se o ato ilícito 

passível de reparação. Não se considera legítima defesa a agressão física 

desproporcional, com emprego de instrumento cortante e em momento em 

que já não havia injusta agressão a ser repelida. Evidenciada ofensa à 

integridade física da vítima, o dano moral é “in re ipsa”, dispensa prova do 

efetivo prejuízo. Caracteriza dano estético a alteração significativa da 

aparência física resultante de cicatriz permanente e expressiva no rosto 

da vítima. Deve ser majorado o valor das indenizações por danos morais e 

estéticos fixados em desacordo com os critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade.(N.U 0010495-97.2012.8.11.0003, , CLEUCI TEREZINHA 
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CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018) As lesões físicas 

sofridas pela vítima são suficientes para ensejar direito à reparação por 

danos morais, considerados na doutrina e jurisprudência como o dano 

moral puro, não havendo como ser afastada tal condenação. DO DANO 

MORAL. Afirma o Código Civil que aquele que causa dano a outrem tem o 

dever de indenizar.Assim, considerada a conduta da ré, tem-se a 

presença dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, 

por consequência, do dever de indenizar. O ato restou claramente 

comprovado. O nexo causal também está presente, pois o dano sofrido 

pelo autor é decorrente da abordagem sofrida, devendo-se levar em 

consideração ainda que o demandante ficou por mais de trinta dias sem 

poder se locomover adequadamente. Assim, presentes o ato e o nexo de 

causalidade, cumpre verificar a ocorrência do dano. Em relação à prova 

dos danos morais, por tratar-se de dano imaterial, ela não pode ser feita 

nem exigida a partir dos meios tradicionais, a exemplo dos danos 

patrimoniais. Exigir tal diligência seria demasia e, em alguns casos, tarefa 

impossível.Em relação à comprovação do dano moral, a Des. Íris Helena 

Medeiros Nogueira, relatora da apelação cível nº 700022001648, 

recentemente julgada pela 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, assim se manifestou: Tradicionalmente, o diploma 

processual civil brasileiro, divide a carga probatória entre os componentes 

da demanda, ainda que lhes permita a propositura genérica de provas. 

Cumpre mencionar que os sistemas específicos que versam sobre a 

questão do ônus probatório, em diversas hipóteses optam pela inversão 

do encargo. O exemplo clássico desta hipótese é o Código do Consumidor 

(artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor). A questão do 

encargo probatório assume relevância nas situações em que nos 

deparamos com a incerteza e/ou insuficiência de meios e elementos 

probatórios nos autos do processo. Ou ainda, quando existe certa 

resistência processual das partes em produzir algum elemento de prova. 

Constatadas essas dificuldades de ordem prática, a decisão judicial 

precisará valer-se da questão do encargo probatório, isto é, verificar 

quem possuía o dever legal de produzir a prova naquele lide específica. O 

encargo probatório é uma regra que deve ser sopesada no ato de decidir. 

No Código de Processo Civil, a regra geral, está prevista no artigo 333, 

incisos I e II, que determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto 

ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo. A regra não tem caráter absoluto, 

comportando exceções, tais como a verossimilhança, a presunção, a 

notoriedade do fato. Considerando que o dano moral diz respeito à 

violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina 

especializada e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça 

vêm entendendo que a conseqüência do dano encontra-se ínsita na 

própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se 

como parâmetro a vida comum das pessoas. Nessa perspectiva, para a 

demonstração do dano moral basta a realização da prova do nexo causal 

entre a conduta (indevida ou ilícita), o resultado danoso e o fato. Não se 

trata de uma presunção legal, pois é perfeitamente admissível a produção 

de contraprova, se demonstrado que não consiste numa presunção 

natural. O artigo 335 do Código de Processo Civil é a abertura legal do 

nosso ordenamento jurídico para o reconhecimento desta espécie de 

prova, ao afirmar que diante da falta de normas jurídicas particulares, o 

juiz aplicará as regras de experiência comum, subministradas pela 

observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras da 

experiência técnica, ressalvado, quanto a esta, o exame pericial. No caso 

dos autos, é preciso levar-se em consideração o fato de que a discussão 

envolve danos morais puros e, portanto, danos que se esgotam na própria 

lesão à personalidade, na medida em que estão ínsitos nela. Por isso, a 

prova destes danos restringir-se-á à existência do ato ilícito, devido à 

impossibilidade e à dificuldade de realizar-se a prova dos danos 

incorpóreos. Trata-se de dano moral in re ipsa, que dispensa a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato.Nesse sentido, destaca-se a lição do eminente 

Desembargador Sérgio Cavalieri Filho: Entendemos, todavia, que por se 

tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita 

através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano 

material. Seria uma demasia, algo até impossível, exigir que a vitima 

comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, 

documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o 

repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o 

que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano 

moral em razão de fatores instrumentais. Neste ponto, a razão se coloca 

ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria 

ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de 

repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem 

pecuniária ao lesado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES – 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO 

PELO PREPOSTO DA PARTE DEMANDADA – NEGLIGÊNCIA DO 

MOTORISTA QUE, REPENTINAMENTE, INTERCEPTOU A MÃO DE DIREÇÃO 

DA VÍTIMA, AO ADENTRAR NA PISTA DE ROLAMENTO EM RODOVIA, 

DANDO CAUSA À COLISÃO – CULPA CONCORRENTE/EXCLUSIVA DA 

VÍTIMA NÃO VERIFICADAS – REPARAÇÃO DOS DANOS DEVIDA – DANO 

MATERIAL EMERGENTE – DESPESAS DECORRENTES DE TRATAMENTO 

MÉDICO, NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DA VÍTIMA, 

QUE TEVE FRATURA EXPOSTA EM MEMBRO INFERIOR E PASSOU POR 

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS – LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS 

– PENSIONAMENTO MENSAL – REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO 

PARA AFASTAR O PAGAMENTO DE FORMA VITALÍCIA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE – ÔNUS 

DO AUTOR NÃO SATISFEITO – PENSIONAMENTO DEVIDO APENAS 

DURANTE O PERÍODO DE CONVALESCENÇA, EVIDENCIADO NOS AUTOS 

– DANO ESTÉTICO – MANUTENÇÃO – VÍTIMA COM MARCHA 

CLAUDICANTE, CICATRIZES E REDUÇÃO DOS MOVIMENTOS 

DEAMBULARES – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA CONDENAÇÃO 

QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE –HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE 

A INTEGRALIDADE DA CONDENAÇÃO – PERCENTUAL MANTIDO – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O colendo Superior 

Tribunal de Justiça já decidiu que condutor e proprietário do veículo tem 

responsabilidade solidária pelos danos causados em acidente, mesmo que 

o proprietário não tenha participado do evento danoso. Antes de adentrar 

na pista de rolamento, o condutor do veículo deve certificar se esta 

manobra poderá ser executada sem gerar perigo aos demais usuários da 

via. Para a configuração da responsabilidade civil, é necessário 

demonstrar a prática de uma conduta humana dolosa ou culposa, a 

ocorrência do dano e a existência do nexo de causalidade entre a conduta 

e o dano. O conjunto probatório revela que o preposto da ré agiu de 

maneira imprudente ao efetuar adentrar na pista de rolamento de rodovia, 

em desobediência as regras de trânsito, deixando de observar a 

aproximação do veículo conduzido pela autora, que teve a trajetória 

interceptada por conta do acidente. Viável a apresentação de notas 

fiscais e recibos, elaborados por empresa idônea e que seja capaz de 

refletir danos decorrentes do tratamento médico do qual foi submetida 

vítima de acidente de trânsito, para o embasamento do pedido 

ressarcitório. Não restando comprovado nos autos que o acidente 

resultou na incapacidade laboral permanente da vítima, fica afastada a 

fixação de pensão vitalícia, calculada com base na expectativa de vida. No 

caso de lesão incapacitante provisória, a indenização por lucros 

cessantes até o fim da convalescença (artigo 949 do Código Civil). Os 

danos morais e estéticos foram comprovados pela prova documental e 

pericial, fazendo jus a vítima à pretendida indenização. Devem ser 

mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os 

critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o 

trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da 

profissão.(N.U 0003705-92.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 11/02/2020) RECURSO 

INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO DE VIA 

PREFERENCIAL. DEVER DE CAUTELA DO CONDUTOR QUE ATRAVESSA 

VIA PREFERENCIAL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. PEDIDO 

CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. A responsabilidade do acidente de 

trânsito é do condutor que cruza via preferencial sem atentar para o fluxo 

da mesma. Não restou evidenciada qualquer atitude ilícita do veículo da 

autora capaz de elidir a presunção de culpa do réu pela ocorrência do 

sinistro. Dano material configurado e demonstrado através do pagamento 

da franquia do seguro, que deve ser ressarcido. Pedido contraposto 

improcedente. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004869640, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marlene 

Landvoigt, Julgado em 29/07/2014)(TJ-RS - Recurso Cível: 71004869640 

RS , Relator: Marlene Landvoigt, Data de Julgamento: 29/07/2014, Primeira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 
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31/07/2014) . Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva 

inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a 

ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma 

presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das 

regras de experiência comum; Razão pela qual acolho parcialmente o 

pedido de DANO MORAL, pois, sobrevindo as lesões descritas no laudo 

médico em razão do evento danoso, não restam dúvidas que causaram 

perturbações de ordem psíquica, configurando, portanto, danos morais 

passíveis de indenização. Indenização fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais). DISPOSITIVO: ANTE AO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão contida no pedido inicial para o fim de 

CONDENAR as reclamadas de forma solidária pagar à parte autora, a título 

de danos materiais, a importância de R$ 2.152,00 (dois mil cento e 

cinquenta e dois reais ), com juros de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária pelo INPC, a partir da citação, bem como a pagar os 

DANOS MORAIS no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência 

de correção pelo INPC a partir sentença e juros 1% a partir do evento 

danoso e aos DANOS ESTÉTICOS a autora que fixo em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) com juros de 1% a partir da citação e correção monetária 

pelo INPC a partir desta decisão; e o faço, com resolução do mérito, a teor 

do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. REJEITO as 

preliminares arguidas de inépcia; ilegitimidade passiva arguidas; Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no 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. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo 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 os requeridos realizem o pagamento após o 

trânsito em julgado e havendo concordância do autor, defiro o pedido de 

expedição de alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021015-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCINEY JOANA GUIMARAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021015-61.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEOCINEY JOANA GUIMARAES DA SILVA REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. As partes efetuaram composição amigável, conforme ID 

30832455. Assim, houve perda do objeto dos embargos, razão pela qual 

deixo de aprecia-los. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO firmado 

pelas partes para que produza seus legais e jurídicos efeitos mediante 

sentença, em conformidade com o estatuído no art. 57, da Lei n. 9.099, de 

26 de setembro de 1995, julgando EXTINTO o processo com julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 487, III, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se procedendo às baixas e anotações de praxe. Submeto a 

presente decisão ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/95. LETICIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E 

N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019959-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDONCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE VILALVA DE MAGALHAES OAB - MT21136/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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019959-90.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FERNANDO MENDONCA DOS SANTOS REQUERIDO: 

ENERGISA S/A CUIABÁ, 13 de abril de 2020. Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR proposta por FERNANDO 

MENDONÇA DOS SANTOS. em face ENERGISA S.A. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA Antes de adentrar ao mérito da contenda propriamente 

dito, tem-se que a Ré suscitou a preliminar de incompetência do juizado, 

ante a suposta necessidade de realização de prova pericial na unidade 

consumidora da Autora. Todavia, entendo que o conteúdo probatório 

trazido aos autos é suficiente para o julgamento da lide com o 

convencimento motivado, consoante artigo 371 do CPC/15, razão pela qual 

OPINO pelo NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Sem preliminares a serem 

enfrentadas. Analisando a questão discutida nos autos, verifico que não 

há necessidade de produção de provas em audiência de instrução, uma 

vez que trata-se de prova meramente documental, razão pela qual passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. O 

demandante alega que possui a titularidade da unidade consumidora 

n.6/1956536-5. Sustenta que recebeu fatura do mês de dezembro de 2017 

no valor de R$ 727,13 (setecentos e vinte e sete reais e treze centavos). 

Assegura a irregularidade da cobrança por se tratar de valor acima do 

consumo do serviço. Requer, em tutela de urgência, a exclusão da 

restrição de seu nome do rol de mal pagadores, bem como a abstenção da 

cobrança da fatura e a abstenção de suspensão dos serviços. Pleiteia, 

ainda, a inversão do ônus da prova. Oportunizada a conciliação, as partes 

compareceram, mas optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa 

tempestiva, a Ré pontua que os débitos referentes à UC cadastrada sob o 

nº n.6/1956536-5, que no mês de DEZEMBRO DE 2017, foi realizado o 

ACERTO DE LEITURA, a fim de recuperar o consumo não registrado nos 

meses anteriores, em que a cobrança se deu pela média e não pela real 

quantidade de energia consumida na residência; Que não foi possível aos 

funcionários da empresa procederem à leitura do medidor em razão da 

CAIXA CP-REDE ESTAR FORO DE FOCO. Impugnação apresentada., autor 

rechaça a contestação, pugnando que demandado não comprovou 

relação jurídica, origem do débito negativado, colacionando apenas telas 

sistêmicas; Foi DEFERIDA TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de quea requerida 

abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora; bem como proceda a exclusão da restrição do nome do 

autor dos órgãos de proteção ao crédito,; Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337, do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO Cumpre-nos ressaltar que a presente contenda 

versa acerca de relação de consumo, nos moldes dos artigos 2º e 3º do 

CDC, estando patente a hipossuficiência da Autora, uma vez que a Ré 

está mais apta a provar a regularidade de suas atitudes, razão pela qual o 

i. Magistrado já concedeu a inversão do ônus da prova, à oportunidade em 

que se analisou a liminar, o que OPINO por ratificar, nesta ocasião, 

consoante autorizado pelo artigo 6º, VIII do CDC, justamente para 

proporcionar equilíbrio à relação processual. DA ANÁLISE DA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 530 de 688



RESPONSABILIDADE CIVIL Para a responsabilização civil da Ré, faz-se 

necessário a presença de três requisitos: ato ilícito, dano indenizável e 

nexo causal entre eles. Inobstante à inversão do ônus probatório, cabia à 

Ré demonstrar fatos que viessem a desconstituir, modificar ou extinguir o 

direito da Autora. Apesar da Ré asseverar a legitimidade das cobranças, 

fundamentando-as no exercício regular de direito, trouxe apenas provas 

frágeis, que não são hábeis à legitimar os valores cobrados. Pois bem. 

Compulsando os autos restou incontroverso a negativação da fatura do 

mês de dezembro de 2017 no valor de R$ 727,13 (setecentos e vinte e 

sete reais e treze centavos); Autor busca inclusive o Órgão do PROCON, 

para resolver administrativamente sem êxito; Nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC, o ônus de provar os fatos extintivos do direito do Autor é 

do Réu. Na hipótese, a concessionária de energia sustentou a exigibilidade 

do débito, aduzindo que o serviço de fornecimento fora prestado e 

efetivamente consumido, bem como justificou o aumento no valor da fatura 

em suposto acúmulo de consumo, mas não trouxe qualquer documento 

hábil a demonstrar a veracidade de suas alegações. Limitou-se em 

apresentar imagem de tela do sistema interno, unilateralmente 

confeccionada, com apontamentos genéricos sobre o débito, histórico de 

consumo e data das leituras, mas não apresentou qualquer indicativo 

substancial da regularidade da dívida como, por exemplo, relatório da 

vistoria teoricamente realizada ou provas de ter sido impedida de acessar 

o medidor; Cumpre anotar que tal procedimento só é admitido em área 

urbana quando demonstrada a impossibilidade ou o difícil acesso ao 

medidor, situação que não restou comprovado nestes autos. Ora, 

pertencia a Reclamada a comprovação de ocorrência de fenômeno natural 

ou qualquer situação que tenha impedido a leitura durante o mês 

acumulado. Sendo assim, verifica-se a desídia da Reclamada em proceder 

com a leitura do consumo, não podendo transferir à consumidora as 

consequências pelos seus atos, qual seja, a não realização periódica da 

leitura. Deste modo, patente a readequação da fatura para a média de 

consumo devidamente atualizada até a data do pagamento, inclusos 

impostos, bandeiras e demais encargos. No que tange ao dano moral, 

nota-se que este restou configurado, mormente quando a autora somente 

não teve a suspensão no fornecimento de energia devido a medida liminar 

concedida nos autos. Dessa feita, evidencia-se que os fatos narrados na 

exordial apresentaram-se verossímeis. Ou seja configurando ato ilícito, 

nos termos do artigo 186 do C.C., pois a postura da Ré representa falhas 

na prestação dos serviços, na medida em que efetua negativações pela 

reclamada nos órgãos de proteção ao crédito, sem propiciar a segurança 

do efetivamente consumido, comportamento que viola os preceitos 

basilares da relação de consumo, em especial o artigo 6º, VI, X, bem como 

à transparência precípua da politica nacional da relação de consumo. Em 

casos semelhantes, já decidiu a jurisprudência pátria: No caso em tela, a 

Ré não demonstrou qualquer suporte à consumidora, seja com a 

prestação de informações claras e precisas. Pelo contrário, viu-se que a 

as cobranças continuaram em nome da autora, ensejando seus dados 

SPC/SERASA, tornando incontroversa a ilicitude de seus atos. Pois bem. 

Consigno que as reclamadas apresentaram uma única defesa, cuja peça 

contestatória encontra-se incompleta, tendo em vista a ausência de 

laudas, bem como a tese conclusiva, além disso, não há nos autos a 

juntada de qualquer documento apto a comprovar suas frágeis alegações. 

O que significa dizer que as mesmas não lograram êxito em demonstrar 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, 

ônus que lhes incumbia por força do art. 333, II, do CPC, c/c art. 6º, VIII, do 

CDC. Assim, considerando a inexistência de elementos probatórios que 

afastem o direito da parte autora e, havendo verossimilhança em suas 

alegações, a procedência da ação é medida que se impõe. Assim, OPINO 

por reconhecer o ato ilícito perpetrado pela Ré, nos termos do artigo 186 

do C.C., posto que a conduta da Ré violou, flagrantemente, os preceitos 

basilares do direito da consumidora, em especial o direito à informação, e 

à prestação de um serviço adequado e contínuo, consoante se vê nos 

artigos 6º, III, VI e X, bem como violou a própria Resolução 414/10 da 

ANEEL. A aludida resolução deixa claro, no artigo 140, que a distribuidora 

é responsável pela prestação de serviço adequado, aos seus 

consumidores, bem como pelas informações necessárias à defesa de 

interesses, o que não se viu no caso em tela. Isso porque a Ré não 

demonstrou as reais razões para que não houvesse continuidade da 

prestação do serviço, sequer demonstrou ter atendido a consumidora com 

a qualidade exigida. Dessa feita, entendo que a Ré não cumpriu o seu 

ônus probatório do artigo 373, II do CPC/15. Assim, entendo presente o 

nexo causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito 

entre a conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), posto 

que, não fosse a interrupção da energia, sem explicações plausíveis à 

consumidora, por dívida paga, sequer atendimento qualitativo ou suporte, 

os danos não teriam se configurado. Consequentemente, para fins de 

efetividade da prestação jurisdicional, e preservação do direito de ambas 

as partes, OPINO por declarar abusivas e inconsistentes as faturas acima 

mencionadas, determinando as suas exclusão em nome da autora, sob 

pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 300,00 (trezentos reais). 

DA ANÁLISE DOS DANOS MORAIS Nos casos de ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. O artigo 6º da Lei nº 9.099/95, nos 

mostra 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. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. A Ré, por se tratar de 

prestadora de serviço público, com base na teoria do risco administrativo, 

responde objetivamente pelos danos que vier a causar a terceiros durante 

a prestação do serviço concedido, por força do artigo 37, § 6º, da CF/88, 

e, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva da 

consumidora, o que aqui não se verifica. Sob esse contexto, no tocante à 

indenização por danos morais, não se pode deixar de reconhecer que o 

sofrimento advindo da ineficácia da prestação dos serviços de energia 

elétrica pela Ré, bem como pelo atendimento deficiente à consumidora, 

com a privação injustificada de serviço essencial, são fatos que 

indubitavelmente ultrapassam a seara do mero desconforto, configurando 

efetiva lesão à personalidade. Em casos semelhantes, tem decidido a 

recente jurisprudência pátria: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIOTURMA RECURSAL ÚNICA Turma Recursal ÚnicaRecurso Cível 

nº 0017169-63.2013.811.0001Sexto Juizado Especial Cível de 

Cuiabá/MTRecorrentes: Diomara Aparecida Rocha e Oi Móvel 

S.A.Recorr idos:  Oi  Móvel  S.A. e Diomara Aparecida 

RochaEMENTARECURSOS INOMINADOS. COBRANÇA INDEVIDA. MULTA 

DE FIDELIZAÇÃO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. 

RECURSO DA PARTE REQUERENTE NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE 

REQUERIDA INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO.Cobrança indevida com 

ameaça de inclusão dos dados do CONSUMIDOR nos cadastros restritivos 

de crédito. Dano moral configurado.Para a fixação de indenização por 

danos morais, deve o magistrado levar em conta as condições pessoais 

das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa 

da parte requerida para a ocorrência do evento, não havendo justificativa 

para a majoração do quantum arbitrado quando observados os critérios da 

proporcionalidade e da razoabilidade.A indenização fixada em R$ 2.000,00 

(cinco mil reais), se mostra razoável para o caso em referência, 

notadamente por não se tratar de cobrança indevida reiterada.Não 

comporta conhecimento o recurso intempestivo.“É cabível a condenação 

em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do 

recurso inominado” (Enunciado 122 do FONAJE).Sentença mantida. 

Consequentemente, RECONHEÇO o dano moral in re ipsa, em face da 

negativação do nome da autora. No que tange ao quantum indenizatório, 

ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao 

juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo à título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, a fragilidade da defesa, e 

ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, 

reputo justa e razoável a condenação da Ré ao pagamento da importância 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), como medida de caráter pedagógico, 

evitando a reiteração da conduta no mercado de consumo. DISPOSITIVO: 

ANTE AO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, 

com fulcro no art.487, I do Código de Processo Civil, para, declarando a 

inexistência do débito referente ao mês de dezembro de 2017, no valor de 

R$ 727,13 (setecentos e vinte e sete reais e treze centavos; CONDENO a 
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requerida nos DANOS MORAIS, que aliado os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que deverão ser 

corrigidos pelo INPC a partir sentença e juros 1% a partir da citação. 

RATIFICO liminar anteriormente concedida; AFASTO as preliminares 

arguidas pela requerida. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da 

Lei nº 9.099/95). À apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º 

Juizado para análise e homologação, conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. GIOVANNI 

FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo 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 

requerido efetue o pagamento após o trânsito em julgado e o autor 

manifeste concordância, defiro o pedido do autor, Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001752-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCO CESAR PAIM OAB - MT25919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

centro universsitario UNIASSELVI UNIDADE POÇÃO CUIABÁ/MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001752-09.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROMILDO PADILHA REQUERIDO: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A, CENTRO UNIVERSSITARIO 

UNIASSELVI UNIDADE POÇÃO CUIABÁ/MT Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que não há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA movida por ROMILDO PADILHA em face de ANHANGUERA 

EDUCACIONAL e INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE CUIABÀ - Grupo 

Uniasselvi decorrentes de cobrança que aduz indevida, uma vez que aduz 

gozar do benefício de cobertura 100% de FIES em relação às suas 

semestralidades e mensalidades do curso de graduação na instituição de 

ensino reclamada. 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 a cobrança é indevida, já que possui um 

financiamento estudantil com a reclamada no importe de 100%, alegando 

indevida a cobrança pela Requerida. Assim, alega como fato constitutivo 

do seu direito a ilegalidade da cobrança e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade das cobranças do crédito, mormente porque a parte autora 

apresentou comprovante de financiamento estudantil (FIES) com cobertura 

em 100% do valor financiado e demais aditamentos, tudo dentro do prazo 

do vencimento. Em que pese a alegação da parte reclamada de que o 

Ministério da Educação (MEC) teria limitado os valores das 

semestralidades dos cursos a serem financiados, esta regra claramente 

não abrange os valores devidamente contratados pela parte autora, uma 

vez que restou demonstrado pelos documentos anexados à inicial que seu 

contrato prevê que os tanto os valores das semestralidades como das 

mensalidades atuais de seu curso são cobertos em 100% pelo 

financiamento contratado. Ademais, a Requerida é confessa que falhou 

em sua prestação de serviços, mencionando “que por erro do sistema o 

aditamento do FIES referente ao ano de 2018, não restou devidamente 

lançado a seu tempo, o que deu causa a negativação do nome do Autor 

perante os órgãos de proteção ao crédito. Entretanto, tão logo constatado 

o lançamento tardio dos valores do aditamento, estes débitos foram 

devidamente baixados pela instituição de ensino Ré em seu sistema”. 

Logo, a parte a autora contratou o financiamento em 100% dos valores 

atribuídos às semestralidades e mensalidades de seu curso, havendo 

clara cobertura integral do montante, já que consta expressamente no 

contrato que o valor da mensalidade/semestralidade cobrado é igual ao 

valor financiado pelo FIES, bem como o valor a ser pago pela contratante 

com recursos próprios é “igual a zero”. Neste sentido é o entendimento do 

nosso tribunal: EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

EDUCACIONAS - ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES. FINANCIAMENTO DE 

100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PARA A FACULDADE DE 

MEDICINA - NEGATIVA DE REMATRÍCULA - EXISTÊNCIA DE DIFERENÇA 

RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE - ORIGEM NÃO DEMONSTRADA - FATO 

NÃO IMPUTÁVEL AO ALUNO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Se é controvertida a origem da diferença supostamente 

relativa a encargos educacionais, cobrada pela instituição de ensino, de 

aluno beneficiário dos serviços financiados pelo FIES, a negativa de 

renovação da matrícula com base na referida inadimplência não se 

sustenta, assim como qualquer outra sanção pedagógica. 2. Eventual 

discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos 

encargos educacionais é questão que não afeta o aluno. Necessita, se for 

o caso, ser enfrentada e dirimida em demanda própria e Juízo competente, 

máxime se o próprio contrato firmado com o FNDE previu o acréscimo 

percentual sobre o valor total financiado justamente para cobrir eventuais 

reajustes das mensalidades.3. Não se mostra razoável transferir a 

responsabilidade pela estrutura e organização do sistema FIES e seus 

eventuais entraves àquela que é notoriamente a parte mais vulnerável na 

relação, que no caso é o aluno. (N.U 1001436-33.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

25/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019) Ora, a parte reclamada é 

responsável pela cobrança indevida dos serviços, mormente porque a ela 

competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de 

cobrança. A parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade 

dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Conquanto 

a empresa promovida tenha praticado um ilícito (cobrança indevida), esta 

falha na prestação dos serviços não possui potencialidade lesiva para 

implicar na violação a direitos fundamentais de cunho personalíssimo e, 

portanto, na reparação de danos morais. Friso que não há nos autos 

qualquer extrato de cadastro de inadimplentes onde conste o nome do 

autor “negativado”, não restando comprovada a negativação do nome do 

reclamante, arguida na inicial. Saliente-se que a cobrança indevida por si 

só se traduz em mero aborrecimento, visto que trivial e comum da 

sociedade moderna podendo ser e o foi suportado pela parte promovente. 

Aliás, a história revela e é certo que a vida em sociedade, naturalmente - e 

sempre foi assim desde o início das civilizações –, impõe perdas e ganhos 

em diferentes graus e isso é salutar para o desenvolvimento econômico e 

intelectual da sociedade. Ora, se todos quiserem ganhar sobre toda e 

qualquer situação da vida cotidiana, por conseguinte, causará sérios 

desequilíbrios e prejuízos à vida em sociedade. Logo, julgo improcedente o 

pedido de indenização por dano moral. De igual forma, descabido a 

condenação da Requerida a ressarcir em dobro os pagamentos indevidos 

nos termos do artigo 42, §2º do CDC, tenho em vista a ausência de prova 

documental dos pagamentos realizados pela Autora. Indefiro o pedido de 

condenação de danos materiais, tendo em vista que não restara 

comprovado os pagamentos pela parte autora. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES as pretensões iniciais e assim o faço COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, CPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 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 
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fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013058-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODEILDA ABREU DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013058-09.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ODEILDA ABREU DA SILVA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA 

S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito c/c 

Danos Morais proposta por ODEILDA ABREU DA SILVA em face MNI 

CRÉDITO FINANCIAMENTO FINANCEIRO E INVESTIMENTO – OMNI S/A. A 

requerida argui preliminar . CAUSA DE MAIOR COMPLEXIDADE, ante 

necessidade pericia assinatura da autora no contrato aderido trazido pela 

requerida; No caso, a relação de consumo entre as partes é inequívoca, e 

não entendo presente qualquer documento/assinatura na qual se faça 

necessário a realização da perícia, posto as assinaturas ser 

similares.Nesse peculiar, OPINO por rejeitar o pedido da Autora, por 

entender que a perícia grafotécnica não se faz necessária para o 

convencimento motivado do artigo 371 do NCPC. Analisando o processo, 

verifico que se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas. Passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC/15. Alega a Autora que desconhecer a 

origem do suposto débito, incluído junto aos órgãos de proteção ao crédito 

pelo Requerido em 23/12/2017, referente 101630023560117, no importe de 

R$ 1.245,28 (mil duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito 

centavos), apesar de desconhecer a origem do débito. Requer a 

declaração de inexistência do débito, bem como indenização por danos 

morais. A Ré, em defesa, defende a legitimidade da cobrança, fundado 

num suposto exercício regular do direito, uma vez que a Autora teria 

adquirido um produto por meio de contrato N.º 1.01630.0235601.17, no 

valor R$ 865,02 em 06 parcelas de R$ 144,17, realizada junto Lojista Novo 

Mundo Amazonia Moveis E Utilidades Ltda (Novo Mundo -Amazonia 

Cuiaba); Destacando que não há que se falar em ilegitimidade na 

cobrança, posto que de acordo com os documentos juntados neste ato 

pela Ré, a cobrança é devida, pois iniciou a partir do inadimplemento do 

Autor. A Ré, por sua vez, alega inexistência dos danos morais, bem como 

pontua a legitimidade da cobrança, oriunda de contrato de serviços e 

administrado pela OMNI S/A. Tal contrato foi adquirido constituído de forma 

lícita e de boa-fé por ambas as partes. Autor não impugnou, decorrendo 

prazo em 11/12/2019. Pois bem. Demonstrando o documento que a legitima 

na cobrança em exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I do 

C.C. Consequentemente, cumpriu o ônus probatório do artigo 373, II do 

CPC/15. Importante consignar que à oportunidade defensiva, a Ré 

apresenta o comunicado emitido pelo Serasa, informando, justamente, a 

negativação, e, deixando claro que o valor cobrado era oriunda contrato 

pela instituição OMNI FINANCEIRA, FICHA CADASTRAL DE PROPOSTA 

assinado em data 09/06/2017, Cópia RG, e faturas do cartão, passando a 

Ré a ser a única credora do débito; In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, sendo a 

Autora vítima do evento, consoante artigo 17 do CDC, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos legislação de consumo, inclusive 

com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII. Verifico que a Ré trouxe aos 

autos elementos de prova capazes de comprovar que são devidas as 

cobranças, pois apresentou documentos que comprova a relação jurídica 

entre as partes, portanto, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação. Logo, na esfera da responsabilidade civil, a Ré demonstrou 

fato impeditivo, desconstitutivo ou modificativo do direito da Autora, uma 

vez que acostou aos autos contrato firmado pelo mesmo, documentos 

aptos a ensejar a cobrança ou seu apontamento em órgão de proteção ao 

crédito, não restando configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 

927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação devida. Assim, a 

negativação dos dados da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, é 

fato incontroverso nos autos, no entanto, representa um exercício regular 

de direito por parte da Ré, não configurando ato ilícito, consoante lhe 

garante o artigo 188, I do C.C. Dessa forma restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes, sendo a negativação 

devida, principalmente quando a Autora não demonstrou o pagamento do 

valor negativado, objeto da cessão. Consequentemente, cumpriu o ônus 

probatório do artigo 373, II do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência pátria: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. ORIGEM DO DÉBITO 

DEMONSTRADA. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO COM O CREDOR 

ORIGINAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 

SENTENÇA MANTIDA. Relatou a autora ter sido inscrita nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida que desconhecia junto à empresa ré, com 

quem nunca contratou. Requereu a desconstituição do débito no valor de 

R$1.345,51. A ré, por sua vez, alegou ter realizado contrato de cessão de 

crédito com o antigo credor do demandante, Caixa Econômica Federal, 

sendo que a inscrição teve origem em débitos bancários da autora com a 

instituição bancária. Na notificação prévia acostada, remetida pelo órgão 

cadastral, há expressa menção de que a dívida era objeto de cessão. 

Portanto, lícita se mostra a inscrição em órgão de registro de devedores. 

RECURSO DESPROVIDO. (RAABE, Ana Claudia Cachapuz Silva. Recurso 

inominado n. 71006064166. J. em 26 Out. 2016. Disp. em www.tjrs.jus.br. 

Acesso em 05 Out. 2017.) Consequentemente, pelo conjunto probatório, 

tem-se que a Ré apresentou argumentos que desconstituem, modificam e 

extinguem o direito pleiteado pela Autora, razão pela qual OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA do pleito quanto à declaração de inexistência de débito e 

danos de ordem moral. Quanto ao peido contraposto; observo que o valor 

total de R$ 1.779,88 (hum mil, setecentos e setenta e nove reais e oitenta 

e oito centavos), referente ao débito sub judice, é devido pela Parte 

Autora, motivo pelo qual deverá a mesma ser condenada ao pagamento de 

tal valor, devidamente atualizado. DISPOSITIVO ISSO POSTO, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial quanto à declaração de 

inexistência de débito e danos morais, nos termos do artigo 487, I do 

CPC/15. CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por 

cento) do valor atribuído à causa atualizado, custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (Dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Afasto a preliminar arguida. CONDENO 

o autor ao pedido Contraposto, a pagar ao requerido o valor de R$ 

1.779,88(hum mil, setecentos e setenta e nove reais e oitenta e oito 

centavos),referente ao débito inadimplido, com devidas correções; Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS JUIZ LEIGO 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. Após o trânsito em julgado, caso o requerente 

realize o pagamento voluntário e o demandado manifeste concordância, 

defiro o pedido de expedição de alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001117-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR DE SOUZA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):
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JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001117-28.2020.8.11.0001. 

AUTOR(A): EDIMAR DE SOUZA RAMOS REU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado. Trata-se de ação manejada em face do Município 

de Cuiabá-MT, motivo pelo qual deve ser declarada a incompetência 

absoluta deste Juízo, uma vez que o feito foi distribuído erroneamente a 

este Juízo. Assim, determino a extinção do processo sem resolução do 

mérito em razão da incompetência do juizado especial, com fulcro no artigo 

485, VI do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000377-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA ARRUDA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000377-70.2020.8.11.0001. 

AUTOR(A): MARINALVA ARRUDA SANTOS REU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado. Trata-se de ação manejada em face do Município 

de Cuiabá-MT, motivo pelo qual deve ser declarada a incompetência 

absoluta deste Juízo, uma vez que o feito foi distribuído erroneamente a 

este Juízo. Assim, determino a extinção do processo sem resolução do 

mérito em razão da incompetência do juizado especial, com fulcro no artigo 

485, VI do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no 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. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013678-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA OLIVEIRA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013678-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA EDUARDA OLIVEIRA REIS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA C/C DANO MORAL E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

proposta por MARIA EDUARDA OLIVEIRA REIS em desfavor de ENERGISA 

- MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ERNERGIA S.A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. Aduz a Autora que ingressou com o processo 

n. 8025676-61.2019.811.0001, o qual restou decidido, em 25/06/2019, que 

a cobrança da fatura 03/2019 era indevida, e determinou que esta fosse 

revisada com base na média dos meses anteriores. Menciona que a 

requerida teria emitido a fatura do mês de setembro de 2019 incluindo 

valores referentes a fatura de março, de forma ilegal, tendo em vista a 

sentença proferida no processo de nº 8025676-61.2019.811.0001. 

Requer indenização por dano moral e declaração de inexistência de 

débitos. Observa-se na petição que a parte Requerida informou “que a 

fatura discutida no processo, referente ao mês 09/2019, foi revisada para 

o valor de R$ 154,64 (consumo de 170 kWh)”. Portanto, a Requerida 

realizou o refaturamento, logo, entendo que cumpriu a contento o ônus 

que lhe pesava. De outra banda, a situação alegada pela parte autora não 

ultrapassou um inconveniente, sendo um transtorno ordinário, situação 

que não dá ensejo à indenização por danos morais. Vejamos o 

entendimento dos nossos tribunais: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

EXCESSO DE BAGAGEM. COBRANÇA REGULAR. LIMITE NÃO 

OBSERVADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE 

ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. SENTENÇA 

MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Narram os autores que contrataram viagem para Porto Seguro, através da 

requerida, em que o preço pago estaria incluído o transporte da bagagem. 

Aduzem que durante o embarque e no retorno tiveram que efetuar o 

pagamento de cobrança adicional no valor de R$ 320,00 referente ao 

excesso de bagagem. 2. Sentença que julgou improcedente a ação. 3. 

Com efeito, trata-se de relação regulada pelas normas consumeristas, 

constando às partes, respectivamente, a caracterização de consumidor e 

fornecedor, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. 4. Analisando o conjunto probatório coligido ao feito, 

verifica-se que os autores não comprovaram fato constitutivo de seus 

direitos, tendo em conta que não demonstraram que sua bagagem não 

tenha extrapolado o limite dado pela companhia aérea, ônus que lhes 

incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. 5. Gize-se que, na época da 

viagem dos recorrentes, de praxe, cada passageiro tinha direito ao 

transporte de uma peça de... até 23 kg. 6. Alega a recorrida que, na 

ocasião da contratação, todas as informações referentes ao excesso de 

bagagem foram repassadas aos autores, sendo que os mesmos deveriam 

ter acessado as condições gerais do contrato, as quais estavam no site 

da agência de viagem. Assim, incabível a restituição do valor cobrado. 7. 

No que atine aos danos morais, entende-se que não restaram 

caracterizados, já que a autora não comprovou que tivesse tido abalo em 

algum dos atributos da sua personalidade, em função da situação 

vivenciada, tratando-se de mero aborrecimento, o que não é capaz de 

gerar dano moral indenizável, salvo em situações excepcionais. 8. Os 

fatos revelaram que houve transtornos inerentes à vida em sociedade, 

caracterizados, como tais, como dissabores da vida moderna. 9. Ademais, 

não há como haver condenação em danos morais com pura finalidade 

punitiva, isso porque os danos morais têm cunho compensatório, não 
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havendo lei que ampare punição patrimonial por danos morais. 10. 

Destarte, a sentença atacada merece ser confirmada por seus próprios 

fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007740905, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 

29/11/2018). Desta forma, julgo improcedente o pedido de danos morais. 

Defiro o pedido de desentranhamento da petição constantes no ID 

27362001 e 27362002, tendo em vista que fora equivocadamente 

acostados aos autos pela Requerida. Ante o exposto, JULGO 

improcedente o pedido de indenização por dano moral, e o faço com 

resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, do CPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no 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. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001884-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR CEZAR VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 SENTENÇA Processo: 1001884-66.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: GILMAR CEZAR VIANA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por GILMAR CEZAR VIANA em desfavor de ELEFONICA 

BRASIL S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Aliás, no caso é 

clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além 

da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Quanto a preliminar de falta interesse de agir, 

vejamos: Segundo lições de Alexandre Freitas Câmara (Lições de Direito 

Processual Civil. Vol. 1. RJ: Editora Lúmen Júris, 2003. 8.ed., p. 124): O 

interesse de agir é verificado pela presença de dois elementos, que fazem 

com que esse requisito do provimento final seja verdadeiro binômio 

‘necessidade da tutela jurisdicional’ e ‘adequação do provimento pleiteado’. 

Logo, percebe-se que desde que a demanda seja necessária, configurado 

está o interesse de agir. Pela análise da inicial infere-se que não há 

qualquer elemento que demonstre a desnecessidade da tutela jurisdicional. 

O autor pretende a anulação da cobrança e indenização por danos 

morais. Portanto, necessitando da tutela judicial. Com essas razões, rejeito 

a preliminar arguida. Pretende a parte reclamante a declaração de 

inexistência de débitos e reparação por dano extrapatrimonial decorrente 

de cobrança indevida, sustentando que recebeu faturas com valores que 

não correspondem a qualquer serviço contratado com a reclamada. Insta 

registrar que não há prova do desconto/pagamento efetuado pelo autor. 

Ademais, inexiste prova de que ocorreu o roubo dos documentos 

pessoais do demandante. Outrossim, a parte não juntou protocolos de 

atendimento do suposto pedido de cancelamento. Sob este prisma: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. VEÍCULO EM OFICINA MECÂNICA PARA CONSERTO. 

ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO 

COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE E 

CONTRAPOSTO PROCEDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO 

DESONERA A PARTE AUTORA DE COMPROVAR MINIMAMENTE SUAS 

ALEGAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71008373425, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 26/03/2019). Essas premissas forçam 

reconhecer a improcedência dos pedidos autorais. Ante o exposto, julgo 

improcedente a pretensão contida na e assim o faço com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Julgo improcedente o pedido contraposto, tendo em vista que 

ausente sua comprovação documental. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

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. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014855-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE FERREIRA ZUGAIR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YANA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RONDON BORGES OAB - MT16606-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014855-20.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FELIPE FERREIRA ZUGAIR REQUERIDO: YANA COMERCIO E 

LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Os Juizados Especiais 

foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso 

mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o 

Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o 

amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 

conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 
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(art. 6°), não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da demanda. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando a necessidade de produção de prova oral, razão pela qual 

indefiro o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL proposta por FELIPE FERREIA ZUGAIR 

em face de YANA COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. De toda forma, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Aduz parte autora que “em 29/05/2019 adquiriu da 

empresa ré o veículo KIA CERATO, BRANCO, “SEMINOVO” (ANO 2011, 

PLACAS NJV 0523, com 131.190 quilômetros rodados, pelo preço de R$ 

31.900,00 (...). Noticiou que em 24/09/2019, precisou utilizar o estepe do 

veículo em tela e constatou que o pneu estava furado e mau estado de 

conservação, comunicando o fato ao preposto da reclamada e na mesma 

data informou que havia ocorrido a quebra do “kit batente dianteiro” 

(conjunto da suspensão dianteira do veículo), supostamente uma semana 

após a compra. Alegou que nos dias 26 e 27 de setembro de 2019, 

procurou novamente o preposto da reclamada que lhe vendeu o carro, em 

busca de solução para os problemas apontados, sendo informado que 

ainda não tinha respostas do dono da empresa. Ante a falta de retorno da 

reclamada, efetuou por conta própria os seguintes reparos no seu veículo: 

1- 04 Pneus no valor total de R$879,60 (...), 2- 04 Válvulas – 414 no valor 

total de R$48,00 (...), 3- 04 Balanceamento no valor total de R$60,00 (...), 

4- Gabaritagem lado direito dianteiro no valor de R$206,20 (...), 5- 

Gabaritagem lado esquerdo dianteiro no valor de R$206,20 (...), 6- Coxim 

Amortecedor DT no valor de R$361,68 (...), 7- Rolamento Amortecedor DT 

no valor de R$108,68 (...), 8- Batente Amortecedor DT no valor de 

R$112,93 (...), tudo na ordem de R$ 1.983,29 (...)”. Com isso, pleiteia pela 

condenação da reclamada a restituir o valor de R$ 1.983,29, bem como ao 

pagamento de indenização por danos morais. Em que pesem as alegações 

da autora, constato que não merecem acolhimento, porquanto não houve a 

comprovação mínima dos fatos por ele alegados, especialmente porque 

não apresentou a comprovação que os pneus realmente estariam no 

estado por ele informado, seja através de laudos técnicos ou de 

fotografias. Outrossim, ainda que se trate de relação de consumo, era 

ônus da consumidora demonstrar minimamente a falha na prestação do 

serviço alegada, o que não foi feito. Assim, entendo ser improcedente os 

pedidos formulados na exordial. Sob este prisma: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO EM 

OFICINA MECÂNICA PARA CONSERTO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA. PEDIDO 

INICIAL IMPROCEDENTE E CONTRAPOSTO PROCEDENTE. RELAÇÃO DE 

CONSUMO QUE NÃO DESONERA A PARTE AUTORA DE COMPROVAR 

MINIMAMENTE SUAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008373425, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 26/03/2019). 

Se isso não bastasse, não restou demonstrado qualquer prejuízo ou dano 

sofrido pela parte Autora, desse modo, a ausência de outros elementos 

e/ou fundamentos fáticos impede o reconhecimento do direito pleiteado 

pela parte reclamante, pois ausentes os elementos inerentes à 

responsabilidade civil, ante a falta de comprovação pela parte reclamante 

do que efetivamente ocorreu. Logo, no caso em tela, não restaram 

comprovados, de forma satisfatória, os fatos constitutivos do direito da 

parte autora, ônus que lhe incumbia, ainda que minimamente, conforme o 

art. 373, inciso I, do NCPC. Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão 

contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no 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. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001522-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZITA SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001522-64.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ZITA SOARES DA SILVA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a 

teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados 

para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é 

norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

(art. 6°), não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR proposta 

por ZITA SOARES DA SILVA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

– DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Rejeito ainda 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. 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. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 536 de 688



à parte autora. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora contesta a fatura eventual de 

recuperação de receita na unidade consumidora 6/2544423-3, no valor de 

R$ 323,01 decorrente de uma suposta irregularidade constatada no 

aparelho de medição que atende o imóvel. De outro lado, a Reclamada 

demonstrou efetivamente a existência de irregularidade na unidade 

consumidora, por meio de inspeção realizada na Unidade Consumidora 

verificou a concessionária que a unidade consumidora estava no sistema, 

porém o medido estava danificado, trazendo aos autos o TOI – Termo de 

Ocorrência de Inspeção, e ainda com inúmeras fotos e o competente laudo 

de constatação, demonstrando que havia irregularidade na unidade 

consumidora, o que estava impedindo a medição da energia efetivamente 

consumida no imóvel. Assim, há prova suficiente que demonstre que a 

parte autora usufruiu da prestação de serviço – energia elétrica –, 

possuindo a empresa ré, nessas condições, o direito de emitir fatura de 

recuperação de receita com amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL, e 

enviar o nome da Reclamante ao Cadastro de inadimplentes. Aliás, referida 

fatura foi extraída com base em critérios técnicos dos artigos 129; 130, 

Inciso V e 133, todos da Resolução n° 414/2010, da ANEEL, que assim 

dispõe: “CAPÍTULO XI DOS PROCEDIMENTOS IRREGULARES Seção I Da 

Caracterização da Irregularidade e da Recuperação da Receita Art. 129. 

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve 

adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e 

apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1o A 

distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização 

de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir 

o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado 

conforme Anexo V desta Resolução; II - solicitar perícia técnica, a seu 

critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante 

legal; III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a 

violação do medidor ou demais equipamentos de medição; (em vigor até 

Resolução 479, de 03.04.2012) IV - efetuar a avaliação do histórico de 

consumo e grandezas elétricas; e V - implementar, quando julgar 

necessário, os seguintes procedimentos; a) medição fiscalizadora, com 

registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 

(quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e 

vídeos. § 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele 

que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3º 

Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve 

ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita 

a comprovação do recebimento. § 4º A partir do recebimento do TOI, o 

consumidor tem 15 (quinze) dias para informar à distribuidora a opção pela 

perícia técnica, no medidor e demais equipamentos, de que trata o inciso II 

do § 1º, quando for o caso. § 5º Nos casos em que houver a necessidade 

de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a 

distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado 

no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento 

ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los 

por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica. § 

6º O relatório de avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser 

elaborado pelo laboratório da distribuidora ou de terceiro, desde que 

certificado como posto de ensaio autorizado pelo órgão metrológico ou 

entidade por ele delegada, preservado o direito de o consumidor requerer 

a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º Na hipótese do § 6º, a 

distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante 

comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, 

data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso 

deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante 

nomeado. § 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente 

informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para 

realização da avaliação técnica do equipamento. § 9º Caso o consumidor 

não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora 

seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do 

equipamento, desde que observado o disposto no § 7º. § 10. Comprovada 

a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será 

responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado 

por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, 

vedada a cobrança de demais custos. § 11. Os custos de frete de que 

trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137. Art. 130. 

Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da 

receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores 

efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios 

descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem 

prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170: I - utilização do consumo 

apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde 

que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea ?a? 

do inciso V do § 1º do art. 129; II - aplicação do fator de correção obtido 

por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de 

procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base 

do medidor estejam intactos; III - utilização da média dos 3 (três) maiores 

valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, 

proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e 

reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de 

medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; IV - 

determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de 

potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, 

quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no 

momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe 

residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, 

para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a 

partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou V - 

utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, 

proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e 

reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente 

posteriores à regularização da medição. Parágrafo único. Se o histórico de 

consumo ou demanda de potência ativa da unidade consumidora variar, a 

cada 12 (doze) ciclos completos de faturamento, em valor igual ou inferior 

a 40% (quarenta por cento) para a relação entre a soma dos 4 (quatro) 

menores e a soma dos 4 (quatro) maiores consumos de energia elétrica 

ativa, nos 36 (trinta e seis) ciclos completos de faturamento anteriores a 

data de emissão do TOI, e a irregularidade não distorcer esta 

característica, a utilização dos critérios de apuração dos valores básicos, 

para efeito de recuperação da receita, deve levar em consideração tal 

condição. Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a 

devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a 

respeito dos seguintes elementos: I - ocorrência constatada; II - memória 

descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de 

consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e 

reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução; III - 

elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da 

medição fiscalizadora, quando for o caso; IV - critérios adotados na 

compensação do faturamento; V - direito de reclamação previsto nos §§ 

1º e 3º deste artigo; e VI - tarifa(s) utilizada(s). § 1º Caso haja 

discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos 

valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à 

distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias. § 2º Na hipótese do § 

1º, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, o resultado da reclamação ao consumidor, podendo enviar, se for o 

caso, a respectiva fatura de ajuste do faturamento, com vencimento 

previsto para, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis. § 3º Persistindo a 

discordância em relação às providências adotadas, o consumidor pode 

contatar a ouvidoria da distribuidora, conforme disposto no art. 201. § 4º 

Na hipótese de o montante cobrado a maior não ter sido pago, a 

distribuidora deve cancelar a cobrança do referido valor e providenciar o 

reenvio da fatura com os valores devidamente ajustados.” Logo, a 

cobrança discutida nos autos é legítima, pois se trata de recuperação de 

receita do período em que a energia consumida no imóvel do requerente 

não era corretamente medida. Partindo dessas premissas, não há que se 

falar em declaração de inexistência de débito, razão pela qual NÃO 

ACOLHO o pedido formulado pela parte autora nesse sentido. De outra 

banda, a situação alegada pela parte autora não ultrapassou um 

inconveniente, sendo um transtorno ordinário, situação que não dá ensejo 

à indenização por danos morais. Vejamos o entendimento dos nossos 

tribunais: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCESSO DE 

BAGAGEM. COBRANÇA REGULAR. LIMITE NÃO OBSERVADO. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ABALO AOS ATRIBUTOS 

DA PERSONALIDADE DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Narram os autores que 

contrataram viagem para Porto Seguro, através da requerida, em que o 

preço pago estaria incluído o transporte da bagagem. Aduzem que durante 

o embarque e no retorno tiveram que efetuar o pagamento de cobrança 

adicional no valor de R$ 320,00 referente ao excesso de bagagem. 2. 

Sentença que julgou improcedente a ação. 3. Com efeito, trata-se de 
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relação regulada pelas normas consumeristas, constando às partes, 

respectivamente, a caracterização de consumidor e fornecedor, nos 

termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. 4. 

Analisando o conjunto probatório coligido ao feito, verifica-se que os 

autores não comprovaram fato constitutivo de seus direitos, tendo em 

conta que não demonstraram que sua bagagem não tenha extrapolado o 

limite dado pela companhia aérea, ônus que lhes incumbia, nos termos do 

art. 373, I, do CPC. 5. Gize-se que, na época da viagem dos recorrentes, 

de praxe, cada passageiro tinha direito ao transporte de uma peça de... 

até 23 kg. 6. Alega a recorrida que, na ocasião da contratação, todas as 

informações referentes ao excesso de bagagem foram repassadas aos 

autores, sendo que os mesmos deveriam ter acessado as condições 

gerais do contrato, as quais estavam no site da agência de viagem. Assim, 

incabível a restituição do valor cobrado. 7. No que atine aos danos morais, 

entende-se que não restaram caracterizados, já que a autora não 

comprovou que tivesse tido abalo em algum dos atributos da sua 

personalidade, em função da situação vivenciada, tratando-se de mero 

aborrecimento, o que não é capaz de gerar dano moral indenizável, salvo 

em situações excepcionais. 8. Os fatos revelaram que houve transtornos 

inerentes à vida em sociedade, caracterizados, como tais, como 

dissabores da vida moderna. 9. Ademais, não há como haver condenação 

em danos morais com pura finalidade punitiva, isso porque os danos 

morais têm cunho compensatório, não havendo lei que ampare punição 

patrimonial por danos morais. 10. Destarte, a sentença atacada merece 

ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da 

Lei nº 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007740905, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira 

Heerdt, Julgado em 29/11/2018). Ante o exposto, julgo improcedente a 

pretensão contida no pedido inicial e, em consequência, com arrimo no que 

dispõe o inciso I do art. 487, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito. Revogo a liminar concedida. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no 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. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-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 SENTENÇA Processo: 1002817-39.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MENOTTI REINERS GRIGGI REQUERIDO: ASSIST CARD DO 

BRASIL LTDA CUIABÁ, 21 de abril de 2020. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAS EM RAZÃO DE 

NEGATIVA DE COBERTURA DE SEGURADORA CONTRATADA C/C DANO 

MORAL, proposta por MENOTTI REINERS GRIGGI, em face de ASSIST 

CARD DO BRASIL LTDA. O requerente alega que contratou os serviços 

para segurar sua viagem internacional de Cuiabá-MT a Miami-U. Na viagem 

aconteceu situação inesperada como cancelamentos, atrasos de voo, 

extravio de bagagem e despesa médica. O autor procurou a empresa 

requerida para receber a cobertura e auxílio das situações, entretanto a 

reclamada não prestou o devido serviço que havia sido contratado. 

Ofertada a conciliação, restou infrutífera. A requerida em defesa arguiu 

que a venda do seguro da empresa foi feito através de seu sítio 

eletrônico, onde constam todas as hipóteses de cobertura do seguro no 

momento da contratação. Os vouchers e as Condições de Contratação 

completa são encaminhados no e-mail cadastrado no momento da compra. 

E ressaltou que Autor utilizou como fundamento de sua peça inicial 

cláusulas contratuais não aplicáveis ao caso, pois, nunca enviou a 

documentação comprobatória à ré. O requerente não impugnou a defesa 

arguida pela requerida. Pois bem, Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15, como a própria 

audiência de instrução, razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos legislação de consumo, inclusive com relação ao ônus da prova, 

cuja inversão decido por ACOLHER nesta oportunidade, nos termos do 

artigo 6º, VIII. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL; O Ponto 

controvertido se deu quanto a contratação seguro e despesas 

desembolsadas pelo autor durante contratação serviços; E que desta 

contratação, diante dos danos ocorridos e com despesas com seu cartão 

durante viagem; acionou seguro para reaver as despesas gastas; Para 

que a Ré seja responsabilizada, faz-se necessário a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. Analisando os autos 

verifico que a Requerida, em defesa, alega que a parte requerente nunca 

enviou documentação que comprovasse o dano sofrido. Em que pese a 

parte requerente alegar ter cancelamentos, atrasos de voo, extravio de 

bagagem e despesa médica, não acostou nos autos declarações, extrato 

de pagamento que comprovasse ou demonstrasse o fato ocorrido. O 

requerente ao menos demostrou, com documentos, protocolos ou áudio 

que solicitando a cobertura do seguro viagem com a requerida. 

Ressalta-se que inversão do ônus não desincumbe a parte requerente de 

provar o que alega. Importante consignar que após a contestação, a 

Autora sequer impugnou a defesa da empresa requerida. 

Consequentemente, ausente um dos requisitos da responsabilidade civil, 

não há que se falar em indenização, em que pese comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes e que de fato. Porém não 

restou demonstrado o dano sofrido e a solicitação da cobertura do 

seguro. Logo, o Réu apresentou argumentos que desconstituem, 

modificam e extinguem o direito pleiteado pelo requerente. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUÍZA RELATORA PATRÍCIA CENI 

Recurso Inominado nº: 0071309-71.2018.811.0001- CH Origem: Sexto 

Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente(s): GTA - GLOBAL TRAVEL 

ASSISTANCE Recorrido(s): VALTER DIAS ALFONSO e CAROLINE 

GODINHO ALFONSO Juíza Relatora: Dra. Patrícia Ceni Data do Julgamento: 

30/08/2019 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– CANCELAMENTO DE VIAGEM – APÓLICE DE SEGURO VIAGEM – 

COBERTURA SECURITÁRIA QUE COBRE O CANCELAMENTO 

OCASIONADO POR INTERNAÇÃO POR DOENÇA GRAVE DE FAMILIAR DE 

PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS DE PARENTESCO – SOBRINHA 

ACOMETIDA DE DOENÇA – TERCEIRO GRAU DE PARENTESCO SOBRINHA 

ACOMETIDA DE DOENÇA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE 

MERECE REFORMA – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O 

PEDIDO DOS AUTORES. 1. No caso em tela, o que se vê pelo conjunto 

probatório dos autos, é que a pessoa acometida de doença foi uma 

parente de terceiro grau de parentesco com os autores, sendo que nestes 

casos a modalidade de cancelamento do seguro contratado não possui 

cobertura. 2. In casu, o seguro contratado possui cobertura do 

cancelamento de viagem, em casos de internação por doença grave, 

acidentes corporais graves ou morte do Segurado, Familiar de primeiro e 

segundo graus de parentesco. 3. Assim, não se enquadrando o evento 

em nenhuma das coberturas contratadas, mostra-se regular a negativa de 

pagamento da indenização securitária, e diante da regularidade da 

negativa securitária, não há que se falar em indenização por dano moral e 

material. 3. Com o reconhecimento da ausência do dever de indenizar, 

resta prejudicada a pretensão de reconhecimento da responsabilidade da 

reclamada no pagamento de qualquer verba indenizatória. 4. Reforma da 

sentença para julgar improcedente o pedido inicial. No que toca ao dano 
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moral, há que se considerar que a requerida colocou o serviço de à 

disposição do consumidor como forma de seguro, mas não demonstrou 

angústia, transtorno, capaz demacular honra a imagem, capaz de refletir 

dano moral. Os aborrecimentos deles decorrentes ficam subsumidos pelo 

dano material, salvo se os efeitos do inadimplemento contratual, por sua 

natureza ou gravidade, exorbitarem o aborrecimento normalmente 

decorrente de uma perda patrimonial e também repercutirem na esfera da 

dignidade da vítima, quando, então configurarão o dano moral. Destarte, 

para a configuração do dano moral não é o ilícito em si mesmo, mas sim a 

repercussão que ele possa ter. Uma mesma agressão pode acarretar 

lesão em bem patrimonial e personalíssimo, gerando dano material e moral. 

Não é preciso para a configuração deste último que a agressão tenha 

repercussão externa, sendo apenas indispensável que ela atinja o 

sentimento íntimo e pessoal de dignidade da vítima. Para se falar em dano 

moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. O dever de 

indenizar pressupõe a prova de que o fato tenha causado sofrimento, 

vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a 

reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo, 

que inocorreu no caso judicializado. Nesse entendimento: JURISDICIONAL. 

INOCORRÊNCIA. SEGURO - VIAGEM . DANOS MORAIS. 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA EM REGRA. 

SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO 

DESACOLHIDO. Como anotado em precedente (REsp 202.504-SP, DJ 

1.10.2001), 'o inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos 

materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá 

margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. 

Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes 

possa trazer desconforto ao outro contratante - e normalmente o traz - 

trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos, 

pela própria vida em sociedade. Destaco que as evidências fáticas 

declinadas nos autos não comprovam o revés moral experimentado pela 

parte autora, ou seja situação desalentadora, angustiante, decorrente da 

imprevidência ou falta de zelo da empresa; Razão pela qual indefiro 

pedido; Quanto ao Dano material: a documentação acostada aos autos 

não comprova o prejuízo material sofrido pela parte autora. Em que pese 

trazer documentos, despesas cartão, não comprova que destes gastos 

foram abstraídos do contrato seguro viagem, capaz de ser reembolsados; 

Por essas razões, não há que se falar em indenização por danos morais e 

cobertura do seguro, razão pela qual decido por julgar IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados pelo requerente. Logo, não há nos autos mínima 

comprovação da alegada falha na prestação do serviço do réu. 

DISPOSITIVO: ANTE AO EXPOXTO, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

formulados na inicial no que tange à reparação por danos materiais em 

razão de negativa de cobertura de seguradora contratada c/c dano moral, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do 6º Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 

da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS JUÍZ LEIGO S E N T E 

N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do 

art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-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 SENTENÇA Processo: 1007105-64.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDREIA NUCIA DE MARCHI REQUERIDO: WALLACE 

CLAYTON NEVES DE LIMA CUIABÁ, 8 de abril de 2020. Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO c/c 

INDENIZAÇÃO proposto por ANDRÉIA NÚCIA DE MARCHI em desfavor de 

ELETRÔNICA PAULISTA. Quanto a preliminar de revelia arguida pela 

autora, em face da audiência de conciliação ter sido realizado em data 

10/03/2020, iniciando o prazo no dia 11/03/2020, porém conforme 

PORTARIA-CONJUNTA Nº 247 de 16/03/2020, e Nº 249, de 18/03/2020, 

por motivo de contenção da disseminação do coronavirús (COVID-19) em 

seu capítulo III, art. 9º, os prazos foram suspensos de 17/03/2020 a 

20/04/2020. REJEITO a preliminar de revelia, aceitando a defesa 

tempestiva a presente Contestação; No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Foram respeitados os prazos, 

oportunidade de manifestação entre os litigantes, produção de prova, 

observando os prejuízos ou nulidades capazes de iniciar o feito, estando 

o processo maduro para sentença. Muito embora as provas se destinem 

ao processo, no que dispõe o artigo 330, I do Código de Processo Civil, é 

faculdade do juiz, analisar a sua suficiência. Em sede de juizados 

especiais, tal prerrogativa se revela ainda mais consciente o passo do 

artigo 5º da Lei n°. 9.099/95 assim o autoriza. Nesta senda, entendimento 

jurisdicional, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE 

RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR - CERCEAMENTO DO DIREITO 

DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - PROVA TESTEMUNHAL - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Não 

caracteriza cerceamento do direito de defesa da parte o julgamento 

antecipado da lide se existentes nos autos elementos probatórios 

suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador, especialmente 

quando a prova testemunhal nada acrescentará ao deslinde da 

controvérsia. APELO DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.” (TJMT - Apelação 

Cível nº 102224/2010 - Relator DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – J. 

23-3-2011) (negritei). Com essas considerações, sendo as provas 

anexadas aos autos suficientes para o convencimento deste Juízo, 

conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos 

moldes do artigo 330, I do CPC O que se tem de relevante para o deslinde 

da controvérsia é que a reclamante sustenta que no dia 12 de junho de 

2019 adquiriu um Kit motor peccinin com quatro metros de cremalheira e 

três controles, nos termos dos documentos acima anexados, pagando 

pelos produtos a quantia líquida e certa no valor de R$ 750,00 (setecentos 

e cinquenta reais). Que efetuar o pagamento na loja, que ocorreu na 

modalidade “à vista”, aonde autora solicitou a nota fiscal, tendo sido 

informada pelo funcionário de que a mesma seria encaminhada via e-mail. 

Aduz que o sistema do local encontrava-se com problema de emissão, 

não solicitando o endereço eletrônico da autora no ato, sob o argumento 

de que este seria colhido pelo instalador. Aduz que no dia 17 de junho 

informou o requerido que o motor do portão eletrônico estava com 

problemas, e que foi atendida com a instalação de um novo motor, sendo 

que nesse momento solicitou novamente a nota fiscal (a requerente 

também faltou com a verdade referente a data do fato). Deu à causa o 

valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).. A reclamada alega 

que, em momento algum houve qualquer comprovação direta quanto à 

responsabilidade do requerido sobre a emissão da nota fiscal ou sobre o 

defeito na placa mãe do motor por oscilação de energia elétrica. Há de se 

ressaltar que se trata de um aparelho eletrônico que pode sim a qualquer 

momento apresentar algum defeito e a garantia emitida pelo requerido deu 

total respaldo à requerente, tanto que o defeito foi sanado de imediato com 

a troca para um novo motor. Assevera que no dia 12 de junho de 2019, a 

requerente adquiriu um Kit motor peccinin com quatro metros de 

cremalheira e três controles, nos termos dos documentos ora anexados, 

pagando pelos produtos a quantia líquida e certa no valor de R$ 750,00 

(setecentos e cinquenta reais), sendo instalado no mesmo dia. 

Ressalta-se que naquela oportunidade ninguém falou em nota fiscal, tanto 

que foi emitida somente a venda, a ordem de serviço e o termo de 

garantia, já juntados na exordial. Pois bem, no dia 24/06/2019, em que a 

requerente foi até o local para informar sobre o problema, o gerente 

Wagner a atendeu, e a requerente estava muito exaltada, e chegou a 
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proferir palavras de ofensa e gritos como “sou advogada, vou te 

processar” e “seus incompetentes”. Após o episódio, acalmados os 

ânimos, de forma imediata o gerente encaminhou sua equipe ao local, que 

constatou uma oscilação de energia que danificou a “placa mãe” do motor, 

sendo ofertadas à cliente, de forma transparente, as opções que se 

encontram no CDC, art 18, I, tendo a autora optado pela instalação de um 

novo motor, o qual fora instalado no mesmo dia 24/06/2019,. Pois bem. 

Fundamento e Decido; De toda forma, verifico que a parte reclamante não 

instruiu os autos com elementos suficientes para melhor análise da 

demanda, isto é, não trouxe aos autos qualquer ordem de serviço ou laudo 

da assistência técnica (autorizada ou não) capaz de demonstrar a 

existência de algum defeito no funcionamento do produto, conforme 

alegado na inicial. Friso que a parte autora quedou-se inerte em 

demonstrar sequer indícios dos defeitos que aponta existirem no produto, 

não havendo sequer descrição de que defeito teria ocorrido a ponto de ter 

sido necessário ?levar o aparelho diversas vezes na autorizada?, mas 

sem trazer aos autos nenhuma ordem de serviço. Considerando que se 

trata de prova negativa, não caberia à reclamada provar que o produto 

fora entregue em perfeitas condições de uso, mas sim, caberia à parte 

autora comprovar os fatos alegados, razão pela qual a improcedência dos 

pedidos é a medida que se impõe. Ademais, consta que demandada 

efetuou troca do motor do portão, dentro prazo de garantia, atendendo a 

substituição do motor, que por oscilação energia apresentou defeito 

dentro prazo de garantia; Observo também, que foi disponibilizada Nota 

Fiscal, conforme destacado data, contestação. ID. no dia da troca do 

motor dia 24/06/2019, conforme ordem de serviço, no momento da troca, 

solicitou-se à autora que fosse retirar a NF em outro dia, quando o sistema 

de emissão já tivesse normalizado. Sendo que a nota fiscal foi emitida no 

dia posterior ao fato, no dia 25/06/2019; Incumbe ao fornecedor o ônus de 

demonstrar a inexistência dos vícios, sob pena de sujeitar-se a uma das 

exigências do art. 18, § 1º, CDC, quais sejam, a substituição do produto, a 

restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço, à escolha 

do consumidor. A existência de vícios que tornam o produto impróprio para 

o uso não é fato suficiente para caracterizar a ofensa aos sentimentos, 

honra ou dignidade do contratante. Não sem propósito, o autor não 

comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora possível a 

inversão do ônus da prova, consonante autoriza o Código de Defesa do 

Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a transferência à 

parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a exigência de prova de 

conteúdo negativo. A possibilidade de inverter o ônus da prova, naquelas 

especiais circunstâncias, que o CDC autoriza, quais sejam, quando a 

alegação for verossímil ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente 

ao fornecedor, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição 

probatória negativa. Ora, deve se relegar, com a inversão, a produção 

daquelas provas que, devido a hipossuficiência do consumidor, não lhe é 

possível produzir. Todavia, o fato de ter havido troca do motor eletrônico 

dentro prazo garantia, cujo prejuízo material contabilizado foi ressarcido 

integralmente, não tem o condão de gerar dano moral. Dano moral a dor 

subjetiva, que refoge à normalidade do dia-a-dia do homem médio. O mero 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral. Na hipótese vertente, não obstante seja certo que os 

fatos relatados na inicial tenham causado dissabores ao reclamante, não 

têm eles a extensão suficiente para caracterizar dano moral. Não há 

devida indenização por danos morais quando não se verifica, no caso 

concreto, a ocorrência de abalo na reputação dos reclamantes perante 

terceiros, vexame, humilhação, dor ou sofrimento, mas apenas dissabor, 

mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por estarem estes 

sentimentos fora da órbita moral. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. REJEITO a preliminares arguidas; 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no 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. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N 

T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intime-se. Cumpra-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 SENTENÇA Processo: 1019243-63.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RUTE SOUZA OLIVEIRA REQUERIDO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., M F AGENCIA DE TURISMO E 

VIAGENS LTDA, ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE, 

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. CUIABÁ, 12 de abril de 2020. Vistos 

etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇAO 

SECURITARIA CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS 

DECORRENTE DE FALHA NA PRESTACAO DE SERVIÇOS, proposta por 

RUTE SOUZA OLIVEIRA em face da CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A, MF AGÊNCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA 

ME, TRAVEL ACE ASSISTANCE e SOMPO SEGUROS S/A. Decido. 

Inicialmente, verifico que houve composição amigável em relação à 

reclamada CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e M F 

AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, com a quitação dos valores 

relativos a danos morais, tendo já ocorrido a homologação do acordo 

firmado pelas partes por este juízo, tudo conforme ID. 28856310 e 

30720965 . Assim, em conformidade com o estatuído no art. 57, da Lei n. 

9.099, de 26 de setembro de 1995, julgo EXTINTO o processo com 

julgamento de mérito em relação à reclamada CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S/A e M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS 

LTDA, nos termos do artigo 487, III, do CPC. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, tenho que a extinção do feito sem resolução do 

mérito é medida que se impõe. O que se tem de relevante para o deslinde 

da controvérsia é que a parte autora requer reparação por danos morais 

em face das Reclamadas, em virtude da falha na prestação do serviço de 

transporte aéreo caracterizada pela existência do remanejamento, 

alteração do vôo da reclamante. Com isso, requer indenização por danos 

morais. No caso, verifico que a parte autora demandou em desfavor de 

ambas as reclamadas tendo como causa de pedir a indenização pelos 

danos morais experimentados. Em relação à primeira reclamada, 

realizaram acordo no de pagamento a título de indenização por danos 

morais, no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais),. Com 

efeito, se a parte Reclamante transige acordo com uma das Reclamadas, 

abrangendo o pedido de indenização por danos morais e, no caso em tela, 

existindo a solidariedade passiva entre as partes Reclamadas, incide a 

regra do art. 844, § 3º do Código Civil: Art. 844. A transação não 

aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga 

respeito a coisa indivisível. § 3o Se entre um dos devedores solidários e 

seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores. Da mesma 

forma entende a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. COGUMELOS. 

SOLIDARIEDADE PASSIVA. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA EM RELAÇÃO 

A UM DOS RÉUS. EXTINÇÃO DA DÍVIDA EM RELAÇÃO À CORRÉ. Trata-se 

de ação indenizatória decorrente de compra de produto impróprio para o 

consumo, sache de cogumelo contendo corpo estranho. Houve acordo 

entre a parte autora e a ré WMS - Supermercados do Brasil Ltda. A autora 

pretendeu o prosseguimento do feito em relação à corré Uniagro Indústria 

e Comércio de Produtos Alimentícios. Havendo solidariedade passiva entre 

a fabricante e a empresa que vendeu o produto pelo vício na qualidade do 

produto, nos termos do art. 18 do CCB, incide a regra do artigo 844, §3º, 
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do Código Civil. Portanto, o acordo celebrado pela autora com uma das 

requeridas, que evidentemente abrangeu o pedido de indenização por 

danos morais, considerado o valor pactuado (R$ 1.000,00), extingue a 

mesma pretensão em relação à corré. EXTINGUIRAM O FEITO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, RESTANDO PREJUDICADOS OS RECURSOS. 

(TJRS, Recurso Cível Nº 71005580907, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado 

em 26/08/2015). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO. AQUISIÇÃO 

DE APARELHO CELULAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

ACORDO JUDICIAL COM UM DOS CORRÉUS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO 

EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEMANDANTES. PEDIDO IMPROCEDENTE. 

ACORDO COM CORRÉU QUE APROVEITA AOS OUTROS DEMANDADOS 

TANTO EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS, QUANTO AOS DANOS 

MORAIS. PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO, POR AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. 

INAPLICABILIDADE DO ART. 10 DO CPC/2015, POIS NÃO SE COADUNA 

COM OS PRINCÍPIOS QUE REGEM O ART. 2º DA LEI 9.099/95. APLICAÇÃO 

DO ENUNCIADO 161 DO FONAJE. SENTENÇA REFORMADA PARA 

DECRETAR, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71006558324, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese 

Spengler, Julgado em 21/02/2017). Nesse diapasão, temos que o acordo 

homologado entre a parte autora e um dos réus solidários é causa 

extintiva da dívida em relação aos demais, dado o fato de que não 

remanesce qualquer obrigação a ser cumprida exclusivamente pela outra 

reclamada, pois a pretensão posta nos autos restou integralmente 

satisfeita. Ademais, o prosseguimento do feito com relação a outra 

Reclamada acarretaria em enriquecimento sem causa à parte autora no 

caso de eventual condenação, pois haveria satisfação duplicada da 

mesma pretensão por danos morais, o que é vedado pelo ordenamento 

jurídico. Assim, resta patente ausência de pressuposto de 

desenvolvimento válido do processo, uma vez que o acordo celebrado 

com a agência abrangeu o objeto do processo e todos os corréus. A 

extinção do feito sem julgamento do mérito nestes casos está 

expressamente insculpida em nosso Código de Processo Civil, conforme 

redação do art. 485, in verbis: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: (...) IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo; Diante do exposto, 

HOMOLOGO O ACORDO formulado entre a reclamante e as requeridas 

Reclamadas CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e M 

F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, e em consequência, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, alínea b, do Código de Processo Civil. Reconheço ausência de 

pressuposto de desenvolvimento válido do processo e, por consequência, 

julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com relação à 

reclamadas TRAVEL ACE ASSISTANCE e SOMPO SEGUROS S/A, com 

fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Com o trânsito 

em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. 

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. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N 

T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se . Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006805-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO AMBROSIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006805-05.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BENEDITO AMBROSIO DOS SANTOS REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Trata-se de demanda na qual a parte Autora requer a 

condenação da Ré a obrigação de fazer de suspender a cobrança do 

acordo de parcelamento firmado e se abstenha de interromper o serviço 

de fornecimento de água promovida por BENEDITO AMBROSIO DOS 

SANTOS em face de AGUAS CUIABÁ S/A. Entretanto, em consulta ao 

Sistema Projudi, verifico que a parte Reclamante já havia distribuído 

anteriormente uma ação contra a Reclamada Águas Cuiabá pelos mesmos 

fatos, possuindo os mesmos pedidos e causa de pedir, também com os 

mesmos valores questionados, ou seja, reproduz integralmente o objeto e 

matéria, ora discutidos, conforme se verifica do processo de n° 

8017988-48.2019.811.0001, que tramitou no Segundo Juizado Especial 

Cível de Cuiabá, sendo que a reclamação foi julgada improcedente e 

transitado em julgado, portanto, ocorrendo a coisa julgada. A coisa 

julgada, está expressamente insculpida em nosso Código de Processo 

Civil, conforme redação do art. 485, in verbis: Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: (...) V - reconhecer a existência de 

perempção, de litispendência ou de coisa julgada; Pelas razões acima 

expostas, JULGO EXTINTO o presente feito com lastro no art. 485, V, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar em custas e honorários 

por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). 

Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz de direito para 

apreciação e posterior homologação. 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. GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019507-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA LUCIA CAVANHOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PEDROSO JUNIOR OAB - MT11266-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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019507-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELISA LUCIA CAVANHOLI REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Aliás, no caso é clara a ofensa 

aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Trata-se de OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E 

DANOS proposta por ELISA LUCIA CAVANHOLI em desfavor de VIVO 

S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à autora. O que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta ser cliente 

da empresa requerida, e no ano de 2019 teve problemas para utilizar os 

acessos contratados. Relata que, o seu pacotes de dados não estava 
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funcionando. Diante desse fato, requer a condenação da Empresa 

Requerida ao pagamento de uma indenização por danos morais e 

cancelamento do pacote de fidelização do plano contratado e dos 

serviços não contratados da fatura da Requerente, Inicialmente 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. No caso vertente, o 

requerente alegou a falha no serviço prestado por suspensão indevida 

dos serviços de telefonia. De outro lado, a parte ré trouxe apenas 

alegações, deixando de instruir os autos com algum documento que 

demonstrasse a legalidade da suspensão dos serviços de dados e de 

telefonia. Portanto, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade das alegações e documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil a normalidade da 

prestação dos serviços contratados, como alegado em defesa. Logo, não 

tendo a reclamada apresentado nenhuma prova em sua defesa, restando 

evidenciada a conduta abusiva praticada pela promovida, mormente 

porque houve bloqueio do serviço de dados, a procedência parcial dos 

pedidos é a medida que se impõe. Ademais, considerando o transtorno 

sofrido pela Reclamante ao se deparar com o bloqueio de sua telefonia, e 

o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. No caso, se incumbiram o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado no bloqueio de sua linha telefônica, o dano moral e nexo 

causal. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Com relação aos pedidos de obrigação da Requerida de 

cancelar o pacote de fidelização do plano contratado e dos serviços não 

contratados da fatura da Requerente, indefiro, primeiro porque são 

ineptos, segundo porque entendo que não houve qualquer coação da 

empresa Requerida para que a parte autora aderisse ao novo plano. Ante 

o exposto, julgo parcialmente procedente condenar a título de danos 

morais, a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) à autora, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e o faço, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no 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. LETICIA 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 requerido efetue o pagamento após o 

trânsito em julgado e o autor manifeste concordância, defiro o pedido de 

expedição de alvará. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012427-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE ARRUDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012427-65.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VIVIANE ARRUDA DE SOUZA REQUERIDO: LOJAS 

AVENIDA S.A CUIABÁ, 3 de abril de 2020. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por VIVIANE DE SOUZA 

MORAES em face LOJA AVENIDA LTDA. DA JUSTIÇA GRATUITA De 

início, tem-se que o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso 

gratuito ao juizado especial em primeiro grau de jurisdição, ao passo que 

eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, 

deverá ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de 

recurso. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, como a própria audiência de instrução, para o 

convencimento motivado preconizado no artigo 371 do CPC/15, razão pela 

qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC/15. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos 

termos do artigo 2º e 3º CDC, pois configurada a relação de consumo, 

razão pela qual deve ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código 

de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja 

inversão DEFIRO nesse momento, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a Ré teria maior facilidade de comprovar 

a legitimidade do desconto dos seguros questionados pela Autora. DA 

ANÁLISE DO MÉRITO O autor afirma que é titular do cartão da Reclamada 

e que realiza compras parceladas através deste. Narra que em julho do 

corrente ano, compareceu até à Reclamada e realizou o pagamento 

integral do que era devido por ela, sendo que na ocasião, ainda solicitou o 

cancelamento do referido cartão. Relata que mesmo após solicitar o 

cancelamento do referido cartão, continuou a receber cobranças 

referentes à anuidade, juros e encargos, o que tem lhe causado prejuízos. 

Aduz que diante do ocorrido, entrou em contato coma Reclamada através 

do chat disponibilizado em seu site requerendo o cancelamento do cartão, 

porém, afirma que até a presente data, não obteve êxito em cancelar o 

referido cartão. Com base em tais alegações, requer o cancelamento do 

cartão de sua titularidade, bem como que a Reclamada seja condenada ao 

pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, atribuindo à 

causa o mesmo valor. Do outro lado a requerida contesta, com 

fundamento de que comprovante de pagamento no valor de R$176,82 

(cento e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos), referente à fatura 

com vencimento em 20/07/19, o qual só fora realizado no dia 29/07/19, ou 

seja, 09 (nove) DIAS APÓS O VENCIMENTO, o que ensejou o lançamento 

de juros e encargos na próxima fatura, os quais foram se acumulando na 

medida em que não havia pagamento, resultando na geração de novas 

faturas. Quanto ao Comprovante de pagamento no valor de R$55,01 

(cinquenta e cinco reais e um centavos), realizado no dia 14/10/19, 

referente à fatura com vencimento em 20/10/19, a qual fora composta pela 

cobrança de juros, encargos e multa contratual, decorrentes de culpa 

exclusiva da própria Reclamante, que realizava seus pagamentos 

intempestivamente, conforme restará comprovado nos autos; Assevera 

quanto a cobranças indevidas, esclarece, que o cartão da Reclamada, 

onde havendo atraso ou ausência de pagamentos, ocorrerá a incidência 

de juros e encargos, agindo a Reclamada apenas no exercício regular do 

seu direito em realizar as referidas cobranças. Aduz que a Cópia de 

notificação enviada pelos órgãos de proteção ao crédito, informando 

sobre a possibilidade de inclusão do nome da Autora nos órgãos de 

proteção ao crédito, em razão de débito em aberto junto à Reclamada, 

comprova apenas que o órgão cumpriu com o dever de notificar, não 

comprovando qualquer negativação em nome da Reclamante. No que 

tange a referida notificação, cumpre esclarecer que a Reclamante deixou 
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de realizar qualquer pagamento junto à Reclamada desde 29/07/19, mesmo 

sendo ciente da existência de juros e encargos devidos por ela em razão 

do seu pagamento intempestivo; DA RESPONSABILIDADE CIVIL Para que a 

Ré venha a ser responsabilizada civilmente, faz-se necessário a 

conjunção de três requisitos basilares: Ato ilícito, Dano e nexo causal 

entre eles. Ao contestar os pedidos iniciais, observo que autora efetuou o 

pagamento de sua fatura com atraso de 09 dias, o que gerou a cobrança 

de juros e correção. Observa-se que a Reclamante, foi previamente 

cientificada quanto à cobrança de todos os encargos contratuais 

decorrentes do pagamento em atraso e/ou parcial, os quais constam do 

contrato firmado entre as partes e em relação ao quais em nada se opôs, 

tendo inclusive ratificado o termo declarando sua ciência quanto às 

referidas cobranças, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na 

atitude da Reclamada. Vale mencionar que, assim como os demais 

cartões, é cobrada a tarifa de anuidade para manutenção do referido 

cartão, Dou outro lado, mesmo pagando as faturas em atraso e solicitando 

quitação, observo que autora quitou as faturas em atraso do seu cartão 

nos valores R$176,82 (cento e setenta e seis reais e oitenta e dois 

centavos), referente à fatura com vencimento em 20/07/19, realizado no 

dia 29/07/19, bem como quanto ao pagamento no valor de R$55,01 

(cinquenta e cinco reais e um centavo), realizado no dia 14/10/19, 

referente à fatura com vencimento em 20/10/19. Observo, que a requerida 

demonstra que não houve cobrança indevida, sendo certo que os juros e 

encargos, só foram cobrados em razão do pagamento intempestivo 

realizado pela Autora; Destaco também o fato da Reclamante em 

14/10/2019, realizou o pagamento do débito, não possuindo desde então, 

mais qualquer pendência junto à Reclamada.; Momento em que própria 

requerida via tela sistêmica, procedeu com o cancelamento do Cartão 

Club+ em titularidade da Autora, conforme demonstrativo em data 

20/11/2019; A Ré, por sua vez, alega inexistência dos danos morais, bem 

como pontua a legitimidade da cobrança, trazendo aos autos o 

comprovante de crédito e ficha cadastral, devidamente assinados pela 

Autora; faturas de compras, e outros documentos que demonstram que o 

mesmo aderiu ao serviço, e que há o vínculo contratual que a legitima na 

cobrança. Consequentemente, cumpriu o ônus probatório do artigo 373, II 

do CPC/15. Consequentemente, pelo conjunto probatório, tem-se que a Ré 

apresentou argumentos que desconstituem, modificam e extinguem o 

direito pleiteado pela Autora. E é nesse sentido que tem decidido a turma 

recursal de nosso estado: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PARTE AUTORA QUE 

NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO DO DÉBITO QUE DEU ORIGEM A 

NEGATIVAÇÃO. DÉBITO DEVIDO. INSCRIÇÃO LÍCITA. PARTE RÉ QUE AGIU 

NO EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 

188, I, DO CC. DANOS MORAIS INOCORRENTES. IMPROCEDÊNCIA DA 

AÇÃO MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (FRAGA, Roberto Carvalho. 

Recurso inominado n. 71006826754. J. em 27 Jun. 2017. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 28 Mar. 2018.) Dessa forma restou 

comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que de fato, 

a Autora contratou os serviços da Ré, principalmente quando a Autora 

não demonstrou o pagamento do valor devidamente cobrado, razão pela 

qual OPINO pela improcedência dos pedidos autorais. Importa-nos 

observar, por fim, que não resta clara a alteração dos fatos, razão pela 

qual indefiro pedido de litigância de má-fé do autor. DISPOSITIVO: ANTE 

AO POSTO, JULGO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na 

inicial, no que tange à Obrigação de Fazer ou Não Fazer, quanto ao 

cancelamento do cartão de crédito e indenização por danos morais, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15. Em consequência, Indefiro pedido de 

CONDENAÇÃO da Autora por litigância de má-fé; À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS JUIZ LEIGO S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001342-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS (AUTOR)

ALCEMAR PEREIRA DE FREITAS DUQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001342-48.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ALCEMAR PEREIRA DE FREITAS DUQUES, ELSON DUQUES DOS 

SANTOS REU: LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE MULTA POR 

CANCELAMENTO DE TRECHO AÉREO c/c DANOS MORAIS e PEDIDO DE 

TUTELA PARCIAL DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA e “liminar 

inaudita pars” proposta por ELSON DUQUES DOS SANTOS e ALCEMAR 

PEREIRA DE FREITAS DUQUES em desfavor de LATAM AEROLINES 

GROUP S/A. 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. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial 

razão aos autores. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta efetuou a compra de 

passagens aéreas com a reclamada, que totalizaram R$ 29.653,40. Segue 

relatando que desistiu da viagem por e que solicitou com antecedência de 

07 dias o cancelamento das passagens, porém, a reclamada permitiu o 

cancelamento da passagem aérea sob condição de pagamento de multa 

de cancelamento e taxas administrativas. Diante do exposto, requer 

indenização por danos materiais, bem como a condenação da reclamada 

nos danos morais. Incontroversos a compra, o cancelamento e a retenção 

dos valores correspondentes à multa de cancelamento e taxa 

administrativa. É cediço que as companhias aéreas operam com classes 

tarifarias diferenciadas e cabe ao consumidor a escolha daquela que 

melhor atenda as suas necessidades de preço e flexibilidade. Analisado 

os documentos juntados é imperioso constar que razão não assiste à 

parte ré, eis que a cobrança da citada taxa pelo cancelamento é devida, 

todavia, ao meu sentir fora desarrazoada. Neste ponto, entendo que a 

retenção de 70%, acaba gerando um desconto excessivo por um serviço 

não prestado, ou seja, por cancelamento do serviço antes do uso, o que 

não parece razoável. Ao decidir a reclamação semelhante no Amapá, o 

juiz o juiz Nilton Bianquini argumentou que “a denominação utilizada como 

taxa se afigura de natureza contratual na medida em que o consumidor 

pactua a adesão às condições preestabelecida pelas empresas aéreas. 

Nesses casos, há uma formulação antecipada de cláusula de forma geral 

e abstrata por uma das partes, não havendo livre discussão das referidas 

cláusulas, vez que o contrato já está pronto pela empresa aérea, e assim 

o consumidor não tem outra saída, senão aceitar”. Vejamos o 

entendimento da e. Turma Recursal: RECURSO INOMINADO – 

TRANSPORTE AÉREO – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - PEDIDO 

DE CANCELAMENTO COM A DEVIDA ANTECEDÊNCIA - REEMBOLSO NÃO 

EFETUADO – TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE 

SEM ÊXITO - LIMITE DE RETENÇÃO A TÍTULO DE MULTA COMPENSATÓRIA 

- 5% (CINCO POR CENTO) – INTELIGÊNCIA DO ART. 740, § 3º, DO CÓDIGO 

CIVIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1001893-24.2017.8.11.0004, 
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TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 01/04/2019, Publicado no DJE 02/04/2019) 

Desta forma, entendo que poderá ser descontado apenas 5% do valor 

pago pelas passagens a título de multa contratual. Outrossim, no que 

tange ao suposto dano moral sofrido pelos autores, reputo este 

inexistente, especialmente porque não há prova nos presentes autos de 

que a citada cobrança – que era devida – tenha se dado de modo 

vexatório. No caso, é certo que não é possível reconhecer que o evento 

tenha ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade 

e causado real lesão ao direito da personalidade da parte autora. Não sem 

propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. Assim, não há que se falar em 

reparação por dano moral, porquanto não evidenciada qualquer ofensa ao 

direito da personalidade da parte autora. Indefiro o pedido de suspensão 

da cobrança no cartão de crédito. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos da inicial, determinando-se a devolução à parte 

autora de 95% do valor pago pelas passagens aéreas no importe de R$ 

28.170,73 (vinte e oito mil e cento e setenta reais e setenta e três 

centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros 

de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, nos termos do 

artigo 487, I, d 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. Sentença 

Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Letícia Batista de Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado 

o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Caso o 

requerido efetue o pagamento após o trânsito em julgado e o autor 

manifeste concordância, defiro o pedido de expedição de alvará. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-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 SENTENÇA Processo: 1020454-37.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SILMARA PEREIRA ALVES REQUERIDO: VALDIR 

DOMINGOS ROSA Vistos. Trata-se de Ação de Reclamação, formada 

pelas partes acima indicada. Relatório dispensado nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. A parte demandante restou silente e deixou transcorrer o 

prazo concedido, não manifestou acerca da carta citação AR devolvida, 

consoante se denota nos autos. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. 

Compulsando os autos, constato a impossibilidade de processar e julgar a 

demanda, visto que o reclamante deixou de impulsionar os autos, 

conforme certidão (ID. 29810325). Deste modo, pela desídia do reclamante 

a extinção do feito é medida que se impõe. Com tais considerações, julgo 

extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do 

CPC. Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, 

da Lei n. 9.099/1995. Transitada em julgada a sentença, procedidas as 

baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo definitivo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-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 SENTENÇA Processo: 1002801-85.2020.8.11.0001. 

AUTOR: RENATO SILVESTRE DE OLIVEIRA REU: BANCO BMG S.A I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. II. 

PRELIMINAR Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela 

reclamada, pois, em análise aos documentos juntados na exordial 

consta-se nos holerites apresentados pelo Reclamante que os descontos 

ora questionados, são oriundos do reclamado, sendo assim, possui 

legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE 

A P O S E N T A D O R I A .  P R O B L E M A  N Ã O  S O L U C I O N A D O 

ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ainda que o Itaú 

Unibanco e o ora Reclamado tenham unificado os negócios no 

consignado, contudo, consta nos holerites apresentados pela Reclamante 

que os descontos ora questionados, são denominados de BMG 

CONSIGNAÇÃO, de modo que deve ser considerada parte legitima para 

figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada. 2. O artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa 

para emergir o dever de indenizar. 3. Se o consumidor comprovou a 

ocorrência de desconto em seu pagamento, com a denominação ?BMG 

CONSIGNAÇÃO? e a instituição financeira, não comprovou a origem de tal 

obrigação, fato que configura falha na prestação do serviço, dá ensejo à 

repetição do indébito, em dobro, bem como gera a obrigação de indenizar 

a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos 

sofridos pelo consumidor, que não conseguiu solucionar o problema 

administrativamente. 4. Consta na fundamentação da sentença recorrida 

que: Conclui-se, portanto, que o banco reclamado agiu sem direito algum 

ao efetuar descontos em folha de pagamento não regularmente 

consumidos ou contratados pelo reclamante, causando-lhe evidentes 

prejuízos, uma vez que privou-o de verba de caráter alimentar, sendo 

imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu 

causa. Nesse contexto, é cediço que com o desconto não previsto em seu 

salário, passou a parte autora a conviver com uma situação inesperada, 

ultrapassando o razoável, que lhe causou constrangimentos e 

aborrecimentos. Concluo ainda que que a prestação de serviço foi falha e, 

portanto, culmina o seu dever de indenizar a parte reclamante também 

pelos danos materiais a ela causados. 5. Apenas a título argumentativo, 

convém registrar que diante da negativa do Recorrido em ter celebrado o 

contrato de empréstimo noticiado na exordial, cabia à instituição financeira 

Recorrente o ônus de provar a sua contratação, de modo a justificar os 

descontos das parcelas na folha de pagamento daquele, ônus do qual não 

se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo 

Civil. 6. A sentença que declarou a inexistência do vínculo contratual entre 

as partes, relativo empréstimo consignado objeto da presente lide, bem 

como determinou a restituição do valor de R$ 3.406,03, a ser calculado em 

dobro, a título de repetição do indébito, mais o pagamento da quantia de R$ 

5.000,00, a título de dano moral, não merece reparos e deve ser mantida 

por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de 

acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 7. Recurso improvido. O 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Valmir Alaércio dos 

Santos Juiz de Direito Relator (TJ-MT, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

RECURSO INOMINADO, RI. 1001895-36.2018.811.0011, RELATOR VALMIR 

ALAÉRCIO DOS SANTOS, 30/07/2019). III. MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. In casu, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor 

- parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do 
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ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas 

alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Alega o 

reclamante na petição inicial que não possui vínculo contratual com a 

reclamada e que se deparou com descontos em seu beneficio referente a 

contratos de empréstimo consignado que não solicitou. Com isso, alega 

que já efetuou o pagamento de R$ 6.010,16 (seis mil e dez reais e 

dezesseis centavos), referente ao contrato. Por tais fatos pleiteia 

indenização pelos danos morais sofridos e restituição em dobro dos 

valores descontados de forma indevida, nos termos do artigo 42 do 

Código de Defesa do Consumidor. O reclamado em sua defesa alega que 

é parte ilegítima a figurar no polo passivo da ação, pois o contrato objeto 

da ação pertenceria ao Banco Itau Consignado, empresa com 

personalidade jurídica diversa e independente da requerida. Em que pese 

as alegações da requerida, entendo que razão não lhe assiste, já que 

conforme expresso nos holerites trazidos pela parte autora, os descontos 

estão sendo efetuados pelo Banco BMG, e sendo assim, não há que se 

falar em ilegitimidade ou inexistência de responsabilidade no presente 

caso. Inobstante a alegação retro, denota-se que o reclamado não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia por força do disposto no 

art. 373, II do CPC, eis que não juntou nenhum documento capaz de 

demonstrar a existência de relação contratual entre o autora e o 

reclamado, bem como que esta tenha autorizado o débito mensal. 

Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou os descontos 

em seu subsídio efetuados pela requerida, consoante se observa dos 

documentos acostados na inicial, mesmo nunca tendo utilizado dos 

serviços dessa. É inequívoco que a requerida vem efetuando descontos 

em folha da requerente, contudo, não acostou quaisquer provas a 

demonstrar a legalidade da cobrança, uma vez que não trouxe aos autos 

qualquer documento hábil a comprovar a contratação do empréstimo, ou 

seja, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido 

deferida a inversão do ônus da prova. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO AFASTADA - EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO 

CONTRATO – ÔNUS DO RÉU – SÚMULA 479, DO STJ - 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – 

DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO.A Apelante aduziu na exordial que não efetuou a 

contratação de empréstimo consignado com o Banco Apelado, não 

recebendo o valor constante do empréstimo sob análise, enquanto o 

Apelado limitou-se, em contestação, a arguir sua ilegitimidade passiva.Com 

base no conjunto fático-probatório produzido nos autos, não obstante 

fosse do interesse do Banco requerido contrapor os fatos alegados pela 

parte autora com provas robustas da legitimidade da dívida, esta nada fez, 

pois não apresentou cópia da cédula de crédito bancário, extrato de 

valores descontados do benefício da Apelante nem ficha de cadastro, não 

demonstrando, na oportunidade, a regularidade da contratação do 

empréstimo ou qualquer comprovante de pagamento ou depósito do valor 

supostamente contratado, ônus que lhe competia. Ante a ausência de um 

contrato válido, resta configurada a responsabilidade do Banco apelado, 

no que tange a realização de descontos indevidos nos proventos da 

apelante, tendo em vista o risco inerente a suas atividades, consoante 

entendimento sedimentado na Súmula nº 479, do STJ.Justificada a 

pretensão de repetição em dobro das quantias descontadas, observado o 

período de contratação e a data dos efetivos descontos, consoante norma 

cogente expressa no art. 42, parágrafo único, do CDC. Quanto aos danos 

morais, a situação retratada desborda o mero dissabor, justificando, com 

fundamento nos arts. 186 e 944, do CC/2002, a fixação verba 

indenizatória no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pois, além de não ter 

sido comprovada a contratação, a parte autora/apelante vem sendo 

submetida a descontos mensais nos seus proventos no valor de R$ 49,75 

(quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos), desde Outubro/2009.

(TJMT, N.U 1000077-19.2018.8.11.0021, APELAÇÃO CÍVEL, SEBASTIAO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019.”) Logo, não tendo sido 

comprovada a contratação de empréstimo, devem os descontos 

discutidos nos autos serem declarados ilegais, bem como que os valores 

descontados devem ser restituídos ao reclamante em dobro, eis que se 

tratam de cobrança indevida, a qual se enquadra no artigo 42, parágrafo 

único do CDC. Em análise aos holerites juntados, é possível visualizar que 

foram descontadas 15 parcelas de R$ 219,11 (duzentos e dezenove reais 

e onze centavos), dando um total de R$ 3.286,65 (três mil duzentos e 

oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos). Sendo assim, a parte 

autora já trouxe planilha de cálculo com a atualização dos valores, dando 

ensejo a restituição de R$ 6.010,16 (seis mil e dez reais e dezesseis 

centavos). Ademais, aplica-se à espécie a teoria do risco, previsto no 

parágrafo único do art. 927 do Código Civil, que dispõe: “Haverá obrigação 

de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados 

em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do 

dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”. O 

desconto diretamente nos proventos da parte autora relativo a um 

empréstimo não solicitado configura ato ilícito, passível de reparação dos 

danos decorrentes. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, e por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora 

conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de crédito 

narrados por ela na inicial. In casu, verifica-se que a situação configura 

transtornos que ultrapassam o limite dos aborrecimentos cotidianos, dando 

azo à indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição 

da preliminar arguida e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente 

ação para: 1 – DECLARAR a inexistência de vínculo contratual entre as 

partes, em relação aos débitos discutidos nos autos. 2 - CONDENAR o 

reclamado a restituir ao reclamante à quantia de R$ 12.020,32 (doze mil e 

vinte reais e trinta e dois centavos), já calculados em dobro, e corrigidos 

pelo INPC/IBGE de juros legais a partir desta decisão; 3 - CONDENAR o 

reclamado a pagar ao reclamante, a título de danos morais, o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção 

monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça); Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase 

em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

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. Após o trânsito em julgado, caso o requerido realize o 

pagamento voluntário e o demandante manifeste concordância, defiro o 

pedido de expedição de alvará. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REU)
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JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002849-44.2020.8.11.0001. 

AUTOR: REINALDO RICHTER REU: TRANSPORTES AEREOS 

PORTUGUESES SA I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. II. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de conexão, tendo 

em vista que o presente processo foi distribuído em data anterior ao 

processo nº 1003105 -84.2020.8.11.0001, sendo assim, com fulcro no art. 

59 do CPC, este juízo é prevento para a análise e julgamento da lide, não 

havendo possibilidade de decisões conflitantes. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva, em análise ao conjunto probatório é possível 

visualizar que a ré era a responsável pelo voo adquirido pelo reclamante, 

sendo assim, responsável por eventual dano por ele sofrido. III.MÉRITO 

Passo a decidir o feito com arrimo no art. 355 do CPC, uma vez que as 

provas entranhadas no processo são suficientes para o deslinde da 

causa, não havendo necessidade de provas orais. In casu, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 
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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. Alega o Requerente 

que adquiriu da Ré passagem de ida de volta dos dias 24/12/2019 até 

13/01/2019, saindo de São Paulo, com destino à Lisboa. Informa que o voo 

da ida ocorreu conforme o contratado, no entanto o voo da volta sofre 

diversos atrasos, fazendo com que o autor perdesse seu voo de conexão 

para Cuiabá/MT. Aduz que passou a noite no aeroporto - conforme foto 

anexa aos autos- , somente chegando ao seu destino final cerca de 10 

horas após o horário inicial. Informa também que por ter perdido seu voo 

para casa teve que pagar R$ 900,00 (novecentos reais) para cancelar as 

passagens já compradas e teve que adquirir novas passagens aéreas no 

valor de R$ 3.694,47 (três mil seiscentos e noventa e quatro reais e 

quarenta e sete centavos) para assim retornar para casa. Ante tais fatos, 

requer indenização pelos danos morais sofridos, bem como restituição 

dos valores gastos. A reclamada em sua defesa alega que o voo precisou 

ser cancelado em razão da falta de tripulação, fato inevitável e 

imprevisível. Afirma que fez tudo para solucionar o problema do 

reclamante, sendo assim, não há responsabilidade da ré no presente 

caso, ante a caracterização de caso fortuito, com isso, não houve dano 

moral ao autor. Por fim, informa que o reclamante deve pleitear somente os 

gastos referentes as passagens que adquiriu em nome dele. Não havendo 

que se falar em dano material no montante pleiteado. Por fim, requer a 

aplicação da convenção de Montreal, e a improcedência da ação. 

Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifico que 

restaram incontroversos o atrasos e cancelamento do voo contratado pelo 

reclamante e que por isso o mesmo só conseguiu chegar ao seu destino 

10 horas após o horário contratado, conforme fotos do painel 

demonstrando os atrasos e nova passagem adquirida. Ora, tem-se por 

regra que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é 

da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. 

Sendo assim, em se tratando de uma relação de consumo stricto sensu, 

pouco importa ao consumidor os motivos pelos quais a ré não pode 

prestar o serviço a contento, restando, pois, caracterizado o defeito do 

serviço e o dano moral decorrente desse defeito, eis que a 

responsabilidade da ré é objetiva pelo fato do serviço, conforme previsto 

no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso. Destarte, como decorrência da 

responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados o 

Requerente. A princípio, tendo em vista que o caso em análise se trata de 

transporte aéreo internacional, cumpre fazer um breve resumo acerca da 

decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão 

geral, no que tange à aplicação das Convenções de Varsóvia e Montreal 

em casos análogos. Em atenção ao que dispõe o artigo 178 da 

Constituição Federal, decidiu a Suprema Corte: Nos termos do art. 178 da 

Constituição da República, as normas e os tratados internacionais 

limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de 

passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm 

prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. STF. 

Plenário. RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes e ARE 766618/SP, Rel. 

Min. Roberto Barroso, julgados em 25/05/2017 (repercussão geral) (Info 

866). Na mesma ocasião, o STF decidiu que a Convenção de Varsóvia e 

de Montreal deve ser aplicada não apenas na hipótese de extravio de 

bagagem, mas também em outras questões envolvendo o transporte aéreo 

internacional, entretanto, apenas no que tange as condenações por dano 

material deve-se observar o limite indenizatório estabelecido na 

Convenção. In caso, o que discute é a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência 

do cancelamento do voo inicialmente contratado, fato que restou 

incontroverso no deslinde do processo. Em que pese as Convenções não 

fazerem qualquer referência acerca da indenização dos passageiros por 

danos morais, entretanto, não se pode afastar o fato de que o dano moral 

tem matriz constitucional, expressamente previsto na Carta Magna, artigo 

5º, inciso X, possuindo, inclusive, natureza de cláusula pétrea, de modo 

que não poderia ser objeto de tarifação ou limitação preestabelecidos, uma 

vez que não seria condizente com a própria natureza do bem jurídico 

tutelado. Deste modo, conforme entendimento da Suprema Corte e, ainda, 

considerando as disposições constitucionais no que tange a proteção do 

consumidor, havendo discussão acerca do dano moral, deve-se aplicar 

inteiramente o Código de Defesa do Consumidor, de outro lado, no que 

tange ao pedido de indenização por danos materiais, deverá ser 

obedecido o limite de indenização imposto pelas Convenções. Desta feita, 

tenho que a situação vivenciada pelo Reclamante decorre da demora a 

que foi submetido pela Reclamada, lhe causou desconforto, aflição e 

transtornos, fatos que ultrapassam o limite do mero aborrecimento, 

devendo reparar os danos causados o Reclamante. Neste sentido: 

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

TRANSPORTE AÉREO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –ATRASO 

DE VÔO QUE CULMINOU COM A PERDA DE CONEXÃO –ATRASO DE 10 

HORAS PARA A CHEGADA NO DESTINO FINAL – ALEGAÇÃO DE 

PROBLEMAS COM A TRUPULAÇÃO E DESESTRUTURAÇÃO DA MALHA 

AÉREA- FALTA DE COMPROVAÇÃO – FORTUITO INTERNO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO 

COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. Não há de se 

acolher a tese de restrição operacional, sem comprovação nos autos, 

como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo 

ATRASO de vôo, obrigando o passageiro a chegar em seu destino final no 

dia seguinte após 10horas do VOO originariamente programado, fato que 

caracteriza abalo emocional indenizável economicamente. Indenização 

fixada de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 

Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1003059-31.2018.8.11.0045, 

TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

19/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019) Por fim, entendo cabível a 

restituição dos valores pagos para cancelamento das passagens e 

posterior aquisição de novas passagens. Em que pese o argumento da 

reclamada de que o reclamante somente deveria pedir os valores das 

passagens em seu nome, entendo que não merece ser acolhido. Ressalto 

que a ação proposta em nome da esposa do reclamante não possui 

pedido de danos materiais, razão pela qual, entendo cabível a restituição 

do montante total ao reclamante. Em análise aos comprovantes de 

pagamento juntados nos autos vislumbro a comprovação de danos 

materiais no valor de R$ 4.594,47 (Quatro mil, quinhentos e noventa e 

quatro reais e quarenta e sete centavos), limite que não ultrapassa o 

estabelecido no artigo 22.1 do Decreto nº 5.910/2006. IV.DISPOSITIVO 

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e o faço para : 1- CONDENAR a 

reclamada a indenizar a reclamante no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), pelos danos morais sofridos, valor este que deverá ser acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. 2- CONDENAR a reclamada a restituir ao 

reclamante pelos danos materiais sofrido no valor de R$ 4.594,47 (Quatro 

mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos), que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros legais 

a contar data do desembolso. Sem custas ou honorários advocatícios 

nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito 

em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, 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. Após o trânsito em julgado, caso o requerido realize 

o pagamento voluntário e o demandante manifeste concordância, defiro o 

pedido de expedição de alvará. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003126-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA LAIS DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL FEGURI OAB - MT26604/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003126-60.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: NATHALIA LAIS DA SILVA SOARES REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS I. RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo 

a Reclamante – consumidora - 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. Alega a Requerente que adquiriu passagens aéreas 

da empresa Ré para empreender os trechos entre Cuiabá e Campo 

Grande. Segue relatando que seu tio faleceu, o que a impediu de 

embarcar, razão pela qual tentou alterar sua passagem, mas recebeu a 

informação de que não seria possível, sendo necessário comprar nova 

passagem. Informa que por não ter condições de adquiriu novas 

passagens aéreas, comprou passagem de ônibus no valor de R$ 99,90 

(noventa e nove reais e noventa centavos). Aduz que a viagem que 

duraria 1 (uma) hora teve duração de 11 (onze) horas, sendo que tal ato 

somente ocorreu por culpa exclusiva da ré. Diante do exposto, ajuíza a 

presente demanda requerendo a condenação da Ré ao pagamento de 

indenização por danos materiais em relação ao valor da passagem aérea, 

bem como da passagem de ônibus, além da condenação pelos danos 

morais sofridos. A reclamada em sua defesa, alega que o tipo de 

passagem adquirida pela reclamante não cabe reembolso, sendo assim, 

não há que se falar em dano moral e material, requerendo a improcedência 

da ação. Incontroversos a compra e o cancelamento da passagem pela 

autora. É cediço que as companhias aéreas operam com classes tarifarias 

diferenciadas e cabe ao consumidor a escolha daquela que melhor atenda 

as suas necessidades de preço e flexibilidade. Contudo, em se tratando 

de típica relação de consumo, firmada por meio de contrato de adesão, 

incidem na espécie as disposições do Código de Defesa do Consumidor, o 

qual preceitua que, são consideradas nulas as cláusulas que coloquem o 

consumidor em desvantagem exagerada (Art. 51, inciso IV, da Lei 

8.078/90). Tenho que é o caso dos autos, pois é incontroverso que o 

pedido de cancelamento da passagem se deu com antecedência da data 

programada para a viagem, isto é, em tempo hábil para a nova 

comercialização do bilhete. Por outro lado, é certo também que a cobrança 

de multa por cancelamento da passagem é válida, contudo deve-se fazer 

o juízo de razoabilidade. Logo, entendo razoável limitação da multa por 

descumprimento contratual e demais taxas administrativas em 5% (cinco 

por cento) do valor pago pela passagem, conforme o disposto no art. 740, 

parágrafo 3º do Código Civil. Nesse sentido: DIREITO CIVIL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO A PEDIDO DO 

PASSAGEIRO. MULTA. RESOLUÇÃO ANAC 400/2016. ILEGALIDADE. ART. 

740 DO CÓDIGO CIVIL. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa 

serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Efeito 

suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente 

devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de 

possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi 

demonstrado no caso em exame. 3 - Transporte aéreo. Cancelamento a 

pedido do consumidor. Cláusula penal. Limite. A multa por cancelamento, 

no transporte aéreo de passageiros, não pode ser superior a 5% do valor 

a ser restituído (art. 740, § 3º. do Código Civil). O art. 3o. da Resolução n. 

400/2016, da ANC é nulo, neste ponto, em face de violação frontal à Lei. 

Assim, correta a sentença do juízo a quo, que fixou a multa no percentual 

de 5% e o ressarcimento ao autor do valor equivalente a esta 

porcentagem, no valor de R$726,26. Sentença que se confirma por seus 

próprios fundamentos. 4 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da 

condenação, pelo recorrente vencido. (TJ-DF 07021506320188070016 DF 

0702150-63.2018.8.07.0016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 17/08/2018, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

31/08/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a reclamada deveria 

realizar o reembolso da diferença entre o valor total pago pela passagem e 

o valor abatido da multa contratual e taxas administrativas, o que não 

demonstrou ter sido feito. Portanto, a retenção administrativa do valor total 

da passagem não utilizada deve ser declarada indevida, implicando na 

condenação da reclamada à restituição do valor de R$ 261,06 (duzentos e 

sessenta e um reais e seis centavos), correspondentes a 95% do valor 

pago pela passagem, conforme comprovante anexo aos autos. Além 

disso, entendo que a ré também deve efetuar o ressarcimento dos valores 

que a autora gastou para adquiriu passagem de ônibus na monta de R$ 

99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos). Entendo que o fato 

somente ocorreu por culpa da reclamada que se negou a realizar a 

alteração do voo inicialmente contratado pela reclamante. No caso, 

reconhecido que houve cobrança indevida – fato incontroverso, de outro 

lado, é certo que é possível reconhecer que o evento ultrapassou a linha 

do mero dissabor inerente à vida em sociedade e causou real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora, mormente porque demonstrou ter 

havido negativa da reclamada no pedido administrativo realizado pela 

autora, bem como retenção total dos valores pagos na passagem aérea. A 

cobrança por cancelamento, que represente percentual exagerado do 

valor pago, representa grave afronta aos preceitos contidos no Código de 

Defesa do Consumidor, sendo assim, de acordo com o entendimento 

jurisprudencial é cabível a indenização por danos morais. III. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e o faço para: 1- 

CONDENAR a parte reclamada, a restituir para a parte autora do valor de 

R$ 360,96 (trezentos e sessenta reais e noventa e seis centavos), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. 2- 

CONDENAR a reclamada a indenizar a reclamante no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), pelos danos morais sofridos, valor este que deverá ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase 

em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

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. Após o trânsito em julgado, caso o requerido realize o 

pagamento voluntário e o demandante manifeste concordância, defiro o 

pedido de expedição de alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se os 

autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003136-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA PAULA BARROS DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003136-07.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VILMA PAULA BARROS DE ASSIS REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Afasto a preliminar de 

ausência de pretensão resistida arguida pelo reclamado, posto que o 

interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar 

o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua 

pretensão. Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 

XXXV, assegura ao cidadão o acesso à justiça sem a necessidade de 

prévio requerimento na via administrativa, sendo o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. III. MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo 

a Reclamante – consumidora- parte hipossuficiente, já foi aplicado em seu 

favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 
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verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Alega a parte autora que, possui relacionamento 

junto ao banco, no entanto, alega que em março de 2019, começou a 

receber mensagens de cobranças de débitos em sua celular, oriundos de 

título de capitalização denominado DIN DIN CAPITALIZAÇÃO e cobranças 

de tarifas denominado SCP BÁSICO. Alega que jamais fez a contratação 

de tais serviços. Inconformada com as cobranças a autora informa que se 

dirigiu até sua agência e informou a gerente que seu cartão estava 

cancelado desde maio/2018, não havendo qualquer débito junto ao banco. 

Informa que em novembro de 2019 o problema foi solucionado pelo banco, 

porém mesmo assim, vem recebendo cobranças referentes aos débitos. 

Diante de tais fatos, a requerente ajuizou a presente demanda a fim de 

pleitear indenização por danos morais a serem arcados pelo Requerido, 

bem como a declaração de inexistência de débitos. Em sua contestação, a 

reclamada alegou, em síntese, que os serviços foram contratados pela 

reclamante, sendo assim, é possível a cobrança do pacote de serviços, 

requerendo ao final a improcedência da presente ação. Em que pese a 

alegação de que os serviços foram contratado pela parte autora, a 

reclamada não junta nos autos o contrato assinado pela consumidora, 

junto um modelo de contrato sem qualquer assinatura, não servindo como 

meio probatório idôneo. No caso vertente, a requerente alegou a falha no 

serviço prestado por cobrança indevida referente serviço não contratado. 

Neste contexto, caberia à parte reclamada comprovar os fatos extintivos 

de sua responsabilidade, ou seja, deveria provar a licitude da cobrança 

por prestação efetiva dos serviços e que não houve falha no serviço 

oferecido, o que não fez, criando em seu desfavor obrigação de 

indenizar. Saliento que, não há provas suficientes nos autos que 

comprovam as articulações fático-jurídicas invocadas pela parte 

reclamada, de modo que a produção probatória que lhe incumbiria não foi 

realizada, desatendendo o disposto no inciso II, do artigo 373, do Código 

de Processo Civil. Sendo assim, tenho que a prestação do serviço pela 

empresa reclamada foi deficiente, pois ficou evidenciado nos autos que 

efetuou a cobranças de serviços que a reclamante não contratou, e 

mesmo após o banco reconhecer o erro, o mesmo continuou a efetuar 

cobranças indevidas. Nessas condições, concluo que a prestação de 

serviço foi falha e, portanto, culmina o seu dever de indenizar a parte 

reclamante pelos danos morais a ela causados, mormente pelas 

cobranças indevidas realizadas para a autora, mesmo após o banco 

efetuar o cancelamento dos débitos. Imperioso, também, destacar que o 

deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela 

responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em 

face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de 

zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com 

os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor. Em 

relação aos danos morais, a reparação é garantida pelo artigo 5º, inciso X, 

da Constituição Federal de 1988, pelo artigo 186 do Código Civil, bem como 

pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode 

deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a 

desídia da reclamada. Tratando-se de responsabilidade objetiva, cumpre, 

de regra, ao consumidor, demonstrar o fato, o prejuízo e o nexo de 

causalidade. Contudo, no feito vertente, como se trata de indenização por 

danos morais, basta à vítima positivar a existência de ato capaz de lhe 

provocar abalo psicológico, de forma a influenciar negativamente em sua 

esfera íntima, além da normalidade, conforme vem decidindo 

reiteradamente o C. Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1”. Conforme 

entendimento firmado nesta Corte, "não há falar em prova de dano moral, 

mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos 

íntimos que o ensejam" (Precedentes: Resp. 261.028/RJ Rel. Min. Menezes 

Direito; REsp. 294.561/RJ Rel. Aldir Passarinho Júnior; REsp. 661.960/PB 

Rel. Min. Nancy Andrighi). (...) (STJ RESP nº 727369/AL, Min. Jorge 

Scartezzini, DJ 16/05/2005, p. 366). Nesse passo, verifica-se que a falha 

na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar frustração, 

constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes cotidianas a que 

somos todos suscetíveis. No caso vertente, iniludível a intranquilidade 

ocasionada à parte autora, eis que incumbe ao fornecedor do serviço 

conduzir-se de forma a atender as expectativas do consumidor, na 

prestação do serviço, concretizando todas as providências necessárias a 

resguardar sua integridade, física e moral. Ao se desincumbir dessa 

obrigação, responde pelos prejuízos correlatos. Subsiste, pois, o dever da 

parte ré indenizar a parte autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização 

por dano moral atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade 

econômica da parte ré e da exemplaridade. Sobre este tema, diga-se 

ainda, que deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também dos ofensores, de molde a que não haja enriquecimento 

injustificado, mas que também não lastreie indenização que não atinja o 

caráter pedagógico a que se propõe. Logo, concluo que o prejuízo moral 

experimentado pela parte autora deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, mas especialmente 

deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as 

posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só 

tempo prudência e severidade. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição 

da preliminar arguida e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo reclamante para: 1 – Declarar a inexistência de 

dívida da reclamante em relação ao título de capitalização denominado DIN 

DIN CAPITALIZAÇÃO, bem como as cobranças de tarifas denominado SCP 

BÁSICO 2 - CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de 

compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da 

sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 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. Após o trânsito 

em julgado, caso o requerido realize o pagamento voluntário e o 

demandante manifeste concordância, defiro o pedido de expedição de 

alvará. Decorrido o prazo, sem manifestação, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003016-61.2020.8.11.0001
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RAFAEL ANTONIO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003016-61.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAFAEL ANTONIO DA CUNHA REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Rejeito a preliminar de incompetência do 

juizado especial arguida em razão de necessidade de produção de prova 

pericial, tendo em vista que as provas existentes no processo são hábeis 

à formação de juízo de convicção. Afasto a preliminar de ausência de 

pretensão resistida arguida pelo reclamado, posto que o interesse 

processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de 

exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) 

para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão. 

Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura 

ao cidadão o acesso à justiça sem a necessidade de prévio requerimento 

na via administrativa, sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição 

garantia constitucional. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, 

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. Pleiteia o reclamante indenização por danos 

morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao 

crédito por débitos no valor de R$ 2.563,80 (dois mil, quinhentos e 

sessenta e três reais e oitenta centavos), promovido pelo reclamado. 
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Aduz, em sua peça inicial que desconhece o referido débito pois, jamais 

utilizou qualquer serviço fornecido pela reclamado, por isso requer a 

declaração de inexistência do débito aqui discutido. O reclamado, em sua 

defesa, alega existência de relação jurídica entre as partes, e por isso 

ausência de elementos ensejadores de danos morais, pleiteando pela 

improcedência da presente demanda. Visando demonstrar que de fato os 

serviços foram contratados pela parte autora, o reclamado juntou cópia da 

Proposta de contratação de produtos e serviços devidamente assinado 

pela reclamante, bem como extratos da conta, demonstrando a origem do 

débito. No caso, desnecessária a realização perícia grafotécnica posto 

que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. Instado a se manifestar a reclamante 

não trouxe aos autos nenhum elemento que comprove a quitação dos 

débitos, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 

373, I do CPC. Desta feita, não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder do 

reclamado. Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Nesse sentido: Recurso Inominado: 8011005-88.2015.8.11.0028 – 

ER – PJE Origem: Recorrente(s): Juizado Especial Cível de Poconé OI S/A 

Recorrido(s): CATARINA DE SOUZA SILVA Juíza Relatora: DRA. patrícia 

ceni Data do Julgamento: 10/12/2019 E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – SUPOSTA NEGATIVAÇÕES INDEVIDAS NO 

VALOR TOTAL DE R$ 288,84 (duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e 

quatro centavos) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA 

JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – PARTE AUTORA 

ALTERA VERSÃO DOS FATOS – INICIALMENTE NEGA DÉBITO, JÁ NA 

IMPUGNAÇÃO ALEGA A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE 

CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso em tela, a parte Recorrente pleiteia a 

reforma da sentença para declarar a improcedência dos pedidos iniciais, 

vez que se trata de negativação devida do nome da Recorrida junto aos 

órgãos de proteção ao crédito. 2. Perscrutando os presentes autos, 

nota-se que assiste razão à parte Recorrente, uma vez que a legalidade 

do débito restou comprovada, notadamente quando foram apresentadas 

na contestação, telas do seu sistema contendo cadastro da Recorrida, 

bem como histórico de pagamentos, o que evidencia regular contratação e 

utilização dos serviços. 3. Portanto, a negativação se trata de exercício 

regular do direito da parte Recorrente, uma vez que devido o débito ante a 

ausência de comprovação de pagamento. 4. Ainda mais, verifica-se que a 

parte autora alega na inicial que não possui nenhum débito com a 

recorrente, mas não juntou nenhum comprovante de pagamento. Contudo, 

na impugnação a parte autora alega a ausência de demonstração de 

contratação, ou seja, a parte autora altera a versão dos fatos. 5. Nesse 

sentido, reconheço a litigância de má-fé da parte autora, tendo em vista 

que a recorrente comprovou a relação entre as partes. 6. Dessa forma, 

sentença merece reforma para declarar improcedentes os pedidos 

formulados na inicial, bem como reconhecer a litigância de má-fé, nos 

termos do artigo 80, II do Código de Processo Civil. 7. Recurso conhecido e 

provido. (N.U 8011005-88.2015.8.11.0028, TURMA RECURSAL, PATRICIA 

CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2019, 

Publicado no DJE 11/12/2019). IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pela reclamante. - Por outro lado, condeno a parte 

Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 3% do 

valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do 

artigo 81, do Código de Processo Civil. - Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno a Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do 

valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. 

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, 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. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003671-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES LENNON RIBEIRO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA PEREIRA NUNES OAB - MT25043/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003671-33.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CHARLES LENNON RIBEIRO LIMA REQUERIDO: 

PAGSEGURO INTERNET LTDA I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Rejeito a preliminar de 

extinção do feito em razão da perda do objeto arguida pela reclamada, 

pois a reclamada somente efetuou a liberação dos valores ao reclamante 

após a propositura da presente demanda, sendo necessário a análise do 

mérito no que concerne a responsabilidade civil da empresa. III. MÉRITO 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso 

VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor- parte hipossuficiente, 

deve 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. Pleiteia o reclamante reparação por 

danos materiais e morais ao argumento de que contratou máquina de 

cartão de crédito da reclamada para utilização em seu trabalho como 

autônomo, contudo, esta não efetuou o repasse dos valores das compras 

que foram realizadas por meio da máquina contratada com a empresa ré 

no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Informa ainda, que a reclamada 

efetuou o bloqueio da sua conta, ao entrar em contato foi informado que 

deveria encaminhar alguns documentos, e mesmo encaminhando a 

documentação solicitada a reclamada não realizou o desbloqueio da conta, 

impossibilitando o reclamante de efetuar o saque dos valores. Por tais 

fatos, pugna pela condenação da reclamada em indenização pelos danos 

materiais, além do dano moral experimentado. Para comprovar o alegado 

junta nos autos prints dos e-mails, números de protocolos e o 

comprovante dos valores que haviam em conta. A Reclamada, por sua 

vez, alega inaplicabilidade do CDC, informa que os valores por serem de 

alto vulto foram bloqueados por medida de segurança, com isso, 

inexistente a falha na prestação dos serviços da ré. Alega também culpa 

exclusiva do consumidor, aduz que tal conduta tem previsão contratual e 

por isso não houve caracterização dos danos morais no presente caso, 

ao final requer a perda do objeto em relação aos danos materiais, e a 

improcedência dos pedidos. Na presente hipótese, consoante se infere da 

petição inicial, o serviço questionado foi contratado por causa das 

vantagens oferecidas, evidenciando-se tratar-se de consumo 

intermediário, o que, via de regra, obstaria a aplicação da legislação 

consumerista. Ocorre que a própria corte do e. Tribunal de Justiça tem 

admitido, excepcionalmente, a aplicação do CDC nas hipóteses em que a 

parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a 

destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de 

vulnerabilidade. Do conjunto probatório constante nos autos, verifica-se 

que o reclamante encontra-se em situação de vulnerabilidade fática e 

socioeconômica, o que o coloca em pé de desigualdade frente ao 

prestador de serviço. Destarte, a despeito da reclamante não se 

enquadrar na condição de consumidor final, não há como se ignorar a sua 

vulnerabilidade no caso concreto, o que atrai a incidência do CDC à 

presente relação de consumo. Desse modo, incidindo-se as disposições 

consumeristas, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 
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na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Não obstante as premissas acima 

consignadas, da análise da presente demanda verifica-se que a empresa 

reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de 

comprovar o repasse dos valores à conta indicada pelo autor relativos às 

vendas efetuadas por meio da máquina contratada na data por ele 

solicitado. Observo no presente caso que restou incontroverso os fatos 

narrados na exordial, uma vez que a reclamada informa que não houve a 

transferência dos valores com o bloqueio da conta. No caso, cabia à 

reclamada apresentar motivação razoável que pudesse comprovar o 

motivo da falha na prestação dos serviços, pois mesmo após o autor 

tentar por diversas formas receber o montante a reclamada continuou a 

negar a liberação dos valores, somente efetuando o repasse após a 

propositura da presente ação. Sendo assim, a ré não se desincumbiu do 

ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Com relação ao 

dano moral experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na 

prestação do serviço pela reclamada. A reparação do dano é garantida 

tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo 

art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. Neste sentido, verbis: “EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO 

– DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – 

SISTEMA CIELO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE 

REPASSE DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS POR MEIO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – REITERADAS 

TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO DO 

PROBLEMA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL 

COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a 

questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e 

transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. 

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade 

com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. 

(N.U 8010031-34.2017.8.11.0011, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2018, 

Publicado no DJE 19/03/2018).” No que tange ao quantum indenizatório, 

insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Em relação ao pedido de danos materiais 

– liberação dos valores, entendo que restou demonstrado nos autos que 

os mesmos já foram liberados ao reclamante, sendo assim, entendo pela 

perda do objeto de tal pedido. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA rejeição da 

preliminar arguida e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente 

ação para: 1 - CONDENAR a reclamada a indenizar o reclamante no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devendo a quantia 

ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos 

termos do Enunciado 362 do STJ. 2- OPINO pela perda do objeto dos 

danos materiais. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, 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. Após o trânsito em julgado, caso o requerido realize 

o pagamento voluntário e o demandante manifeste concordância, defiro o 

pedido de expedição de alvará. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-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 SENTENÇA Processo: 1006045-56.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: G. F. LEMOS - ME REQUERIDO: CLARO S.A. I. RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINARES 

Rejeito a preliminar referente à impugnação do pedido de deferimento de 

justiça gratuita, uma vez que o momento oportuno para o requerimento de 

gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente com 

a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a 

possibilidade de incidência do artigo 98, CPC. Rejeito a preliminar de 

incompetência do juizado especial arguida pelo reclamante em razão de 

necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que as provas 

existentes no processo são hábeis à formação de juízo de convicção. 

Rejeito a preliminar de ausência de relação de consumo, tendo em vista 

que o artigo 2 º do CDC estabelece que são consumidores toda pessoa 

física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatária final. O que se enquadra no caso em testilha. III. MÉRITO 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Inicialmente é de se considerar que a 

relação havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e o 

reclamante está evidentemente, em posição altamente desfavorável. 

Assim, necessária a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC. Alega a parte autora, em apertada síntese que, no dia 

24 de julho de 2015 aderiu o plano empresarial da empresa requerida, 

todavia, relata que ao iniciar a utilização dos serviços da empresa ré, logo 

foi identificado que os serviços eram de péssima qualidade em todos os 

aspectos. Assim, informa que solicitou o cancelamento de todos os 

serviços ofertados a sua empresa, porém, foi cobrado uma multa 

contratual no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e mesmo após a 

solicitação do cancelamento dos serviços, a reclamada continuou 

cobrando os valores mensais. Diante do ocorrido requer, a declaração de 

inexistência do valor de R$ 8.843,31 (oito mil e oitocentos e quarenta e 

três reais e trinta e um centavos), bem como indenização pelos danos 

morais sofridos. A reclamada apresentou defesa e alegou, em síntese, 

ausência de cobrança indevida, sendo a cobrança da multa regular, ante a 

quebra do contrato por parte do consumidor, informou que os valores 

cobrados referentes a faturas mensais estavam sendo utilizados pelo 

reclamante, sendo assim, não há que se falar em dano moral, devendo a 

presente demanda ser julgada improcedente. Por fim, faz pedido 

contraposto dos valores discutidos nos autos. Incumbe à reclamada 

provar a veracidade dos fatos alegados na qualidade de fornecedora, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Desta feita, a 

parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da falha de seus serviços, bem como, não trouxe aos autos 

elementos que comprovam que o serviço estava funcionando, mesmo 

dispondo de meios para comprovar suas alegações, por isso aceito como 

verdadeiros os fatos narrados na inicial. Apresenta como meio de prova 

apenas telas do seu sistema com imagens, além do histórico de faturas de 

utilização dos serviços do cliente, que não comprovam a qualidade dos 
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serviços, não servindo, por si só, como meio de prova suficiente para 

refutar o alegado na exordial. Portanto, há de ser declarada a inexistência 

da dívida, por ausência de comprovação de quebra de contrato a 

fundamentar a exigência no pagamento da multa. Salienta-se que a multa 

por rescisão não poderá ser cobrada se a causa do pedido de 

cancelamento se der por alguma falha na prestação do serviço. Desta 

forma, o contrato deverá ser rescindido por culpa exclusiva da 

prestadora, não cabendo nenhum tipo de multa contratual. Ora, a parte ré 

é responsável pela rescisão do contrato, mormente porque a ela competia 

o dever de cautela e verificar eventual falha na prestação dos serviços, 

sendo assim, não cabe ao reclamante arcar com nenhuma multa de 

fidelidade, em razão dos motivos que o levaram a efetuar o cancelamento 

do serviço prestado. Sabido que a indenização por danos morais das 

pessoas jurídicas envolve situação que prejudica sua honra objetiva, 

conforme dispõe a súmula 227 do STJ, de modo que, por não haver dano 

patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o abalo à 

reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha 

causado. Segundo a melhor doutrina o mero dissabor, aborrecimento, 

mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano 

moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a 

dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por 

banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Ocorre que, na hipótese 

dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não configuram 

causa suficiente a lhe impor abalo a sua honra objetiva, sendo que é 

entendimento pacífico da jurisprudência que mera cobrança indevida não 

da ensejo da danos morais, vejamos: “APELAÇÃO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. MERA COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DANO 

MORAL PRESUMIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. NO CASO, A COBRANÇA INDEVIDA 

NÃO RESULTA EM DANO MORAL PRESUMIDO SEGUNDO ENTENDIMENTO 

SEDIMENTADO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA, REMANESCENDO 

CATALOGADO COMO MERO DISSABOR OU ABORRECIMENTO DO 

COTIDIANO INCAPAZ DE ENGENDRAR ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. 2. A 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO 

INDEVIDO E A MÁ -FÉ DAQUELE QUE PROCEDEU À COBRANÇA , O QUE 

SE CONFIGURA HÁ HIPÓTESE , ANTE A FALTA DE PROVAS DA 

EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO . 3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO À 

UNANIMIDADE.” (TJ -PE – APL: 5191237 PE, RELATOR : HUMBERTO 

COSTA VASCONCELOS JÚNIOR , DATA DE JULGAMENTO : 13/02/2019, 

1ª CÂMARA REGIONAL DE CARUARU – 1ª TURMA , DATA DE 

PUBLICAÇÃO : 21/02/2019). Para que houvesse danos morais, caberia ao 

reclamante demonstrar alguma excepcionalidade, como, por exemplo, a 

inclusão indevida do seu nome em órgão de devedores, o que não houve. 

Portanto, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil ensejadores de danos morais. IV. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela rejeição das preliminares arguida e no mérito pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação e o faço para: 1 - DECLARAR a 

inexistência de débito no valor de R$ 8.843,31 (oito mil e oitocentos e 

quarenta e três reais e trinta e um centavos). 2- OPINO pela improcedência 

dos danos morais. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, 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. Após o trânsito em julgado, caso o 

requerido realize o pagamento voluntário e o demandante manifeste 

concordância, defiro o pedido de expedição de alvará. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-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 SENTENÇA Processo: 1003024-38.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLAUDEMIR JACINTO ROSA REQUERIDO: VIVO S.A. I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINARES Alega a parte reclamada que a petição inicial 

não veio instruída com comprovante de negativação expedido por órgão 

oficial, sendo que o documento apresentado pela parte autora não poderia 

ser utilizado para tal fim. Tal alegação não deve prosperar, uma vez que o 

documento anexado à inicial basta para demonstrar o apontamento dito 

indevido, não havendo que se falar em ausência de provas. A reclamada 

levanta preliminar alegando que a parte reclamante não juntou 

comprovante de residência em seu nome, no entanto, rejeito a preliminar 

arguida pelo Reclamado, uma vez que ausente qualquer vício capaz de 

ensejar a inépcia da inicial, conforme previsão do parágrafo único do art. 

330, § 1º do CPC. A propósito, segundo o magistério de Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “(...) O autor pode juntar à petição 

inicial documentos que entende sejam importantes para demonstrar a 

existência dos fatos constitutivos de seu pedido (CPC 333 I). Há 

documentos, entretanto, que não são indispensáveis à propositura da 

ação, isto é, sem os quais o pedido não pode ser apreciado pelo mérito. A 

indispensabilidade da juntada do documento com a petição inicial é aferível 

diante do caso concreto, isto é, depende do tipo da pretensão deduzida 

em juízo. (...) (in JUNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade, 

Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 10. Ed., 

Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, p. 552” Nessas condições, deve 

ser priorizado o acesso à justiça em detrimento de certas exigências, que 

acabam acarretando entrave processual e, por conseguinte, a ineficácia 

dos princípios que regem os juizados especiais, em atenção à celeridade 

processual. Afasto a preliminar de ausência de pretensão resistida 

arguida pelo reclamado, posto que o interesse processual está presente 

sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão. Ademais, a Constituição Federal, 

em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao cidadão o acesso à justiça 

sem a necessidade de prévio requerimento na via administrativa, sendo o 

princípio da inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. III. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, 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. Trata-se de demanda 

em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos 

dados do reclamante nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida 

por dívida no valor de R$ 327,82 (trezentos e vinte e sete reais e oitenta e 

dois centavos), no entanto o requerente não reconhece a dívida 

negativada, bem como o contrato que originou o débito. Assim, pugna pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação, bem 

como pela condenação da reclamada a reparação por danos morais. Por 

sua vez, em contestação a reclamada sustenta que não praticou qualquer 

ato ilícito que poderia ensejar a indenização por danos morais, uma vez 

que a reclamante firmou contrato junto à empresa, entretanto, não cumpriu 

com suas obrigações no que tange ao pagamento dos débitos, estando 

amparada pelo exercício regular do seu direito. Deste modo, a ausência de 

pagamento ante a devida prestação de serviço da empresa é motivo 

suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos de proteção ao 

crédito. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a contratação pela parte requerente. Nesse 

sentido: Recurso Inominado: 1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado 

Especial Cível de Sinop Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA 

Recorrido(s): TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião 
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Prado de Moraes Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome do reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “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”. Não há dúvida de que a conduta 

do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. Analisando os documentos trazidos pela parte 

reclamante, observa-se que a negativação objeto do presente processo é 

a única em nome do requerente, portanto, não se aplica no presente caso 

a Súmula nº 385 do STJ. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das 

preliminares arguidas e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo reclamante para: 1 – Declarar a inexistência do 

débito no valor de R$ 327,82 (trezentos e vinte e sete reais e oitenta e 

dois centavos) e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do 

nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. 2 - Condenar a 

parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a 

partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e 

correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça). Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, após o trânsito em julgado, proceder a exclusão do nome da 

reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, 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. Após o trânsito em julgado, caso o 

requerido realize o pagamento voluntário e o demandante manifeste 

concordância, defiro o pedido de expedição de alvará. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003985-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA SILVA CALMON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003985-76.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME 

REQUERIDO: APARECIDA SILVA CALMON I. RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Trata-se de ação 

de cobrança proposta por SISTEMA DE ENSINO SÃO BENEDITO LTDA em 

desfavor de APARECIDA SILVA CALMON, em que a requerente aduz que 

prestou serviços educacionais a requerida no ano de 2017, no qual o 

requerido deixou de solver com o pagamento das mensalidades que se 

obrigou por força contratual; estando até a data do envio da peça inicial, 

devendo as parcelas relativas aos meses de março a dezembro de 2017. 

Conforme despacho proferido por este juízo (ID. 28762157) foi dado prazo 

de 5 (cinco) dias para que a parte emendasse a petição inicial para 

comprovar sua qualificação tributária, conforme Enunciado n. 135, do 

FONAJE, bem com, informa endereço eletrônico. Mesmo devidamente 

intimada de tal expediente a parte autora não se manifestou nos autos. 

Sendo assim, ante a ausência de elementos que possibilitem a análise da 

petição inicial, a extinção do feito é a medida que se impõe. III. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Sem custas ou honorários advocatícios nesta 

fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em 

julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, 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. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008825-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA FABIANO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVETE LEITE DA CRUZ FERREIRA OAB - MT10174-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FD DO BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DONATO DOS SANTOS OAB - SP253046 (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008825-66.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: MAYARA FABIANO REQUERIDO: FD DO BRASIL 

SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA, BANCO BRADESCO SA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. As partes 

efetuaram composição amigável, conforme análise da movimentação 

processual. (ID. 27449378) Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO 

firmado pelas partes para que produza seus legais e jurídicos efeitos 

mediante sentença, em conformidade com o estatuído no art. 57, da Lei n. 

9.099/95, julgando EXTINTO o processo com julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 487, III, do CPC. - Revogo a decisão proferida no 

ID.27256578. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

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. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009353-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA OAB - MT28329-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009353-03.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IVONE SILVA BARBOSA REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A 

I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC, sendo a Reclamante – consumidora - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova. Alega a parte autora ser usuária dos serviços da reclamada e que 

estava passando por tratamento médico junto ao hospital otorrino, no 

entanto informa que durante o tratamento o hospital se descredenciou da 

reclamada por ausência de pagamento. Afirma que não foi informada 

sobre descredenciamento do Hospital Otorrino de Cuiabá/MT, ante tais 

fatos entrou em contato com a reclamada para que a mesma mantivesse o 

custeio do tratamento juntou ao hospital. O pedido foi negado pelo plano, e 

conforme se observar nos prints dos chats juntados pela autora na 

exordial a reclamada recomendou que a reclamante continuasse com o 

tratamento com outro médico credenciado junto ao plano de saúde. Por 

não concordar com os termos, a consumidora entrou com processo 

administrativo juntos ao PROCON/MT, requerendo a continuidade no 

tratamento com o médico do hospital otorrino, alegando o fato de confiar 

no profissional para efetuar o procedimento cirúrgico que necessita fazer, 

porém não obteve êxito. A reclamada em sua defesa informa que o 

atendimento será garantido na rede credenciada da empresa, e caso não 

haja um prestador disponível, o procedimento será realizado com um 

prestador não credenciado. Informa que a autora não comprovou que não 

houve notificação prévia sobre o descredenciamento, sendo assim, não 

houve ato ilícito por parte do plano de saúde, requer ao final a 

improcedência da presente demanda. Cediço que a operadora de saúde 

tem a obrigação de comunicar aos usuários o descredenciamento de 

qualquer clínica ou hospital de sua rede de atendimento, mesmo que a 

rescisão do contrato não tenha partido da administradora do plano, mas, 

sim, da entidade hospitalar, conforme o entendimento da Terceira Turma 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ). De acordo com o artigo 17 da Lei 

9656/98 a notificação da rescisão contratual aos beneficiários por parte 

da operadora deve ser feito com antecedência mínima de 30 dias. Esses 

requisitos estabelecidos por lei servem para garantir a adequada e 

eficiente prestação de serviços de saúde, de modo a evitar surpresas e 

interrupções indevidas de tratamentos médico-hospitalares em prejuízo do 

consumidor. Os princípios da boa-fé, cooperação, transparência e 

informação, devem ser observados pelos fornecedores, diretos ou 

indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, para o 

consumidor, participem da cadeia de fornecimento. No presente caso, a 

reclamada não se desincumbiu do ônus que cabia a ela de demonstrar que 

houve a notificação prévia à consumidora sobre o descredenciamento do 

hospital, nos termos que do dispõe o art. 373, II do CPC. Resta, pois, 

caracterizada a responsabilidade do plano de saúde por não cumprir com 

o seu dever de informação previsto no CDC, além de descumprir 

determinação legal de comunicação aos seus usuários sobre os hospitais 

que são descredenciados. Corroborando: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. 

PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA. 

COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO 

DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREJUÍZO AO 

USUÁRIO. SUSPENSÃO DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. (Resp. 

1.561.445 - SP - 2015/0210605-9). De uma forma geral, se admite o 

descredenciamento de clínicas, hospitais e laboratórios, desde que haja 

notificação prévia dos consumidores e oferta de prestador equivalente. 

Observo que no presente caso, em que pese a ausência de notificação 

prévia, quando a consumidora entrou em contato com o plano de saúde, 

não lhe foi negado tratamento, pelo contrário, o plano deu opção de 

tratamento com outros profissionais credenciados. Sendo assim, entendo 

que o plano de saúde não tem a obrigação de continuar com o médico que 

não faz mais parte da rede por ele oferecida, cabe a consumidora realizar 

os tratamentos com os médicos oferecidos pelo seu plano, caso não 

tenha nenhum médico na mesma área o plano deve arcar com os custos 

de profissional particular. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. 

PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO 

SOMENTE NA AUSÊNCIA DE MÉDICO CREDENCIADO. Decisão que 

indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o agravante desse 

continuidade ao tratamento psiquiátrico de "Estimulação Magnética 

Transcraniana Repetitiva" com o seu médico assistente não credenciado. 

Recurso do autor. Somente é exigível que os planos de saúde custeiem 

tratamento médico realizado por profissional não credenciado nas 

hipóteses de emergência ou urgência, quando inexista profissional 

credenciado capacitado. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 

Agravante que não comprova que a descontinuidade do tratamento com 

médico não credenciado implicaria em agravamento do seu estado de 

saúde, nem sequer demonstra a desqualificação do profissional 

credenciado. Ausência dos requisitos da tutela de urgência previstos no 

art. 300 do CPC. Manutenção da decisão agravada. NEGADO 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00284768220198190000, 

Relator: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 31/07/2019, 

VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL). III. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante, para: 1- 

CONDENAR a reclamada a indenizar a reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo a quantia ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. 2- Opino pela improcedência da obrigação de 

fazer. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância 

com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os 

autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 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. Após o 

trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022227-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN DE OLIVEIRA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022227-20.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MIRIAN DE OLIVEIRA BATISTA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.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. Das preliminares Não se caracteriza 

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. Da mesma forma, a utilização de documentos unilaterais 

(consulta de balcão) não implica inépcia da inicial, uma vez que o 

consumidor pode se valer dos subsídios ao seu alcance para demonstrar 

seu direito, característica esta da sua hipossuficiência, cabendo à parte 

reclamada o ônus de ilidir tais indícios a teor da inversão do ônus da 

prova. 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 Novo 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 DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em 

que alega o Reclamante MIRIAN DE OLIVEIRA BATISTA que foi 

surpreendido pela notícia da negativação de seu nome pela reclamada por 

suposto débito que não reconhece, uma vez que alega que não teria 

contratado qualquer serviço com a reclamada. Inicialmente 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. Em contestação, a 

Reclamada alega e comprova que a parte Reclamante possui vínculo 

jurídico com a instituição financeira, já que possui dois cartões de crédito 

solicitados, sendo um cartão C&A VISA INTERNACIONAL de número 

4282.6738.6858.0015, emitido em 22/12/2017, e outro o cartão MAKRO 

VISA INTERNACIONAL de número 4180.4901.9169.7017, emitido em 

11/2018, cujos termos de adeesão foram devidamente assinados pela pela 

parte autora nas respecitavas datas, conforme documentos em mov. ID 

29710237 e 29710238. Porém, como deixou de quitar as faturas de 

serviço emitidas (mov. ID 29710232 e 29710234), deu ensejo à a inscrição 

de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Friso que os 

argumentos e documentos trazidos aos autos pela defesa da reclamada 

não foram suficientemente impugnados pela parte autora, reiterando a 

negativa de contratação, embora a defesa tenha sido acompanhada de 

farta documentação probante. Após analisar detidamente os autos, e os 

documentos a ele trazidos entendo que o pedido é improcedente. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM DANOS 

MORAIS. CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO. USO. SALDO NEGATIVO. 

AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE PEDIDO EXPRESSO DE ENCERRAMENTO. 

CONTA EM DESCOBERTO. COBRANÇA DE SALDO NEGATIVO E 

INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO AO CREDITO. É LICITA A 

COBRANÇA DE SALDO DEVEDOR NÃO ADIMPLIDO REFERENTE A TAXAS 

E ENCARGOS DA CONTA CORRENTE, DESDE QUE LIMITADA ATÉ 6 

MESES SEM MOVIMENTAÇÃO DA CONTA. INSCRIÇÃO DEVIDA EM PARTE. 

DANOS MORAIS INOCORRENTES. ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES 

DESTA TURMA RECURSAL CÍVEL. DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITOS 

POSTERIORES A TAL PERÍODO. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJRS, Recurso Cível, Nº 

71008438681, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fabiana Zilles, Julgado em: 30-04-2019) Logo, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta indevida por parte da reclamada, não há 

que se falar em 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 

parte reclamada na ocorrência do fato danoso. Via de consequência, 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a improcedência da pleiteada 

indenização por danos morais por parte do Reclamante é medida que se 

impõe. Friso ainda que, a eventual não comunicação prévia da inclusão 

nos órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos 

próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a 

cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito. Ademais, 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a notória 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso, assim como a parte autora não demonstrou o 

pagamento das faturas que deram ensejo à negativação pela reclamada. 

Indefiro, por fim, o pedido de condenação da parte autora em litigante de 

má fé, uma vez que não vislumbro no caso os elementos descritos no 

artigo 80, CPC, mas apenas a busca por parte do reclamante da tutela 

jurisdicional, constitucionalmente prevista. POSTO ISTO e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, e 

o faço com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, I, CPC. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeta-se o presente projeto de 

sentença ao juiz de direito para apreciação e posterior homologação. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003060-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON NEVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG OAB - MT24414/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE NUCIA DE MARCHI OAB - MT15444-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003060-80.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDSON NEVES DE SOUZA REQUERIDO: COMPANIA 

PANAMENA DE AVIACION S/A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Pleiteia o reclamante indenização por danos materiais e 

morais, ao argumento de que adquiriu passagens aéreas da Ré, 

embarcando em Guarulhos no dia 20/11/2019, com destino a Orlando, e, 

retorno programado para o dia 01/12/2019, narra que estava com 

problemas com seu passaporte, de modo que não embarcou no voo 

contratado. Ante tal problema tentou remarcar sua passagem, todavia, não 

logrou êxito, pois a ré efetuou a cobrança de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil 

reais) para fazer a alteração do voo. Em virtude da cobrança elevado o 

autor informa que adquiriu passagem de outra cia aérea, aduz que 

solicitou que a ré mantivesse o voo de volta, no entanto, o mesmo foi 

cancelado de forma unilateral pela mesma. Ante tais fatos, postula 

indenização pelos danos morais sofridos, bem como restituição dos 

valores gastos com as passagens adquiridas. A reclamada alega que 
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houve culpa exclusiva do consumidor, pois o mesmo não cumpriu com 

suas obrigações em relação aos requisitos necessários para realizar o 

embarque – problemas com o passaporte – aduz que cumpriu com sua 

parte no contrato, não havendo que se falar em ato ilícito, informa que o 

mesmo pedido em relação aos danos materiais foram solicitados na ação 

que tramita em nome da esposa do autor, informa que não houve 

caracterização de danos morais, e por fim informa a necessidade de 

aplicação de Convenção de Montreal, requerendo ao final a improcedência 

da ação. A princípio, tendo em vista que o caso em análise se trata de 

transporte aéreo internacional, cumpre fazer um breve resumo acerca da 

decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão 

geral, no que tange à aplicação das Convenções de Varsóvia e Montreal 

em casos análogos. Em atenção ao que dispõe o artigo 178 da 

Constituição Federal, decidiu a Suprema Corte: Nos termos do art. 178 da 

Constituição da República, as normas e os tratados internacionais 

limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de 

passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm 

prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. STF. 

Plenário. RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes e ARE 766618/SP, Rel. 

Min. Roberto Barroso, julgados em 25/05/2017 (repercussão geral) (Info 

866). Na mesma ocasião, o STF decidiu que a Convenção de Varsóvia e 

de Montreal deve ser aplicada não apenas na hipótese de extravio de 

bagagem, mas também em outras questões envolvendo o transporte aéreo 

internacional, entretanto, apenas no que tange as condenações por dano 

material deve-se observar o limite indenizatório estabelecido na 

Convenção. In caso, o que discute é a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência 

do cancelamento unilateral do voo contratado, fato que restou 

incontroverso no deslinde do processo. Em que pese as Convenções não 

fazerem qualquer referência acerca da indenização dos passageiros por 

danos morais, entretanto, não se pode afastar o fato de que o dano moral 

tem matriz constitucional, expressamente previsto na Carta Magna, artigo 

5º, inciso X, possuindo, inclusive, natureza de cláusula pétrea, de modo 

que não poderia ser objeto de tarifação ou limitação preestabelecidos, uma 

vez que não seria condizente com a própria natureza do bem jurídico 

tutelado. Deste modo, conforme entendimento da Suprema Corte e, ainda, 

considerando as disposições constitucionais no que tange a proteção do 

consumidor, havendo discussão acerca do dano moral, deve-se aplicar 

inteiramente o Código de Defesa do Consumidor, de outro lado, no que 

tange ao pedido de indenização por danos materiais, deverá ser 

obedecido o limite de indenização imposto pelas Convenções. A reclamada 

não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia a teor do art. 373, II, 

CPC, e não juntou nos autos nenhum documento capaz de demonstrar a 

legalidade de seus atos, ou seja, não comprovou o motivo do 

cancelamento do voo de volta do autor. A situação emanada do processo 

configura a toda evidência, desconsideração para com a pessoa do 

consumidor, retirando-o do seu equilíbrio psíquico, fato suficiente a 

embasar a condenação por danos morais. Trata-se, no caso, de relação 

de consumo, da qual restou caracterizada a falha na prestação do serviço 

e o dano moral decorrente desta, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Corroborando: EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. NÃO COMPARECIMENTO 

DO PASSAGEIRO PARA O TRECHO DE IDA (NO SHOW). CANCELAMENTO 

UNILATERAL DO TRECHO DE VOLTA. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE 

ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO 

JURÍDICA CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação 

indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais e 

materiais, em razão do cancelamento unilateral do voo de volta contratado 

(Fortaleza/CE ? Cuiabá/MT) pelo fato de não ter comparecido para 

embarque no trecho de ida (no show). 2. O artigo 14 do Código de Defesa 

do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade 

objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 3. De início, saliento 

que estou revendo o meu posicionamento quanto à matéria posta em 

debate. É que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o 

entendimento no sentido de que “[é] abusiva a prática comercial 

consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da 

passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se 

apresentado para embarque no voo antecedente, por afrontar direitos 

básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a 

falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na 

informação sobre os produtos e serviços prestados (Resp 1.595.731 – 

STJ). Considera ainda, enriquecimento ilícito das empresas aéreas, na 

ocasião em que o consumidor, ainda que em contratação única e 

utilizando-se de tarifa promocional, adquire o serviço de transporte 

materializado em dois bilhetes de embarque autônomos e vê-se impedido 

de fruir um dos serviços que contratou, o voo de volta. O cancelamento da 

passagem de volta pela empresa aérea significa a frustração da utilização 

de um serviço pelo qual o consumidor pagou, caracterizando, claramente, 

o cumprimento adequado do contrato por uma das partes e o 

inadimplemento desmotivado pela outra, não bastasse o surgimento de 

novo dispêndio financeiro ao consumidor, dada a necessidade de retornar 

a seu local de origem. 4. Por esta razão, deve a companhia aérea suportar 

os danos materiais que a Recorrida comprovadamente teve com a 

aquisição de novas passagens e que foram acolhidos na sentença. 5. 

Ademais, a despeito do argumento da ciência inequívoca do consumidor 

acerca do cancelamento automático do trecho de volta, no caso de 

ausência de utilização do bilhete de ida, denota-se que inexiste qualquer 

destaque ou visibilidade, no contrato de adesão, sobre as cláusulas 

restritivas dos direitos do consumidor, o que configura afronta ao princípio 

da transparência (CDC, art. 4.º, caput) e, quando a ampla informação 

acerca das regras restritivas e sancionatórias impostas ao consumidor é 

desconsiderada, a cláusula que prevê o cancelamento antecipado do 

trecho ainda não utilizado se reveste de caráter abusivo e nulidade, com 

fundamento no art. 51, inciso XV, do CDC. 6. Noutro giro, apenas a título 

argumentativo, o Ministro Luis Felipe Salmão enfatiza que ainda que o valor 

estabelecido no preço da passagem tenha sido efetivamente promocional, 

a empresa aérea não pode, sob tal fundamento, impor a obrigação de 

utilização integral do trecho de ida para validar o de volta, pelo simples 

motivo de que o consumidor paga para ir e para voltar, e, porque pagou 

por isso, tem o direito de se valer do todo ou de apenas parte do contrato, 

sem que isso, por si só, possa autorizar o seu cancelamento unilateral 

pela empresa aérea. 7. Destarte, o cancelamento de voo no trecho de 

volta configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de 

indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. A falha na 

prestação do serviço, no caso, representa a frustração de uma viagem 

programada e necessidade de novo dispêndio financeiro, dada a 

necessidade de o consumidor retornar ao seu local de origem, 

ultrapassando em muito a seara do mero aborrecimento. 8. O valor fixado 

a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso 

concreto, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se 

adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, 

considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal. 9. 

Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica 

contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a 

citação, conforme art. 240 do CPC. 10. Sentença parcialmente reformada. 

11. Recurso conhecido e parcia lmente provido.  (N.U 

1000157-65.2017.8.11.0005, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/02/2018, 

Publicado no DJE 28/02/2018 Destarte, vislumbro a possibilidade de se 

condenar a empresa aérea pela falha na prestação do serviço, uma vez 

que a situação vivenciada pelo reclamante decorrente do descaso gerou 

desconforto, aflição e transtornos a que foram submetidos por culpa da 

empresa reclamada, além de ofensa aos direitos da personalidade cujas 

situações geram constrangimento, aborrecimento e humilhação ao 

passageiro, sendo, portanto, passível de indenização. Por fim, no que 

tange à restituição dos valores gastos pelo autor com a compra de novas 

passagens aéreas tenho que não merece prosperar, em que pese estar 

demonstrado nos autos que o autor teve que adquirir novas passagens de 

volta, o mesmo não comprova os valores dessas passagens. O 

reclamante junta nos autos comprovante de pagamento no valor total das 
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passagens de ida e volta, e solicita a monta total. No entanto, entendo que 

o voo de ida somente não foi utilizado pelo autor por culpa exclusiva do 

mesmo, também entendo que o ele teria direito a restituição dos valores 

apenas no que se refere ao voo de volta, porém não restou comprovado 

nos autos a quantia, não cabendo a este juízo fazer suposições. III. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação, e o faço 

para: 1 - CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização pelos 

danos morais sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo 

a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, 

nos termos do Enunciado 362 do STJ. 2- OPINO pela improcedência dos 

danos materiais. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

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. Após o trânsito em julgado, caso o requerido realize o 

pagamento voluntário e o demandante manifeste concordância, defiro o 

pedido de expedição de alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se os 

autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010894-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN COLETA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN COLETA DUARTE OAB - MT25266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONY DO CARMO ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010894-71.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WILLIAN COLETA DUARTE REQUERIDO: JONY DO CARMO 

ALMEIDA I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Em análise ao 

caso concreto, aplico em relação ao ônus probatório o disposto no art. 

373 do CPC, cabendo assim, a parte autora provar os fatos constitutivos 

do seu direito e a parte ré os fatos extintivos, modificativos e impeditivos 

dos direitos da parte autora. Alega a parte autora que negociou com o 

requerido em 22/03/2019 a troca de uma impressora CANON MAXIFY 

MB2010 (de propriedade do Autor) mais R$ 450,00 (quatrocentos e 

cinquenta reais) em espécie, em uma impressora HP OfficeJet Pro 8600 

(de propriedade do requerido). Informa que após a troca, o requerido 

informou ao Autor que a impressora HP precisava ainda de reparos e 

ajustes, que estava aguardando a peça para finalizar tal reparo, e que 

dentro de uma semana, terminaria o serviço. Informa que por diversas 

vezes tentou solucionar o problema junto ao requerido, no entanto não 

obteve êxito. Por fim, narra que o requerido levou a impressora para 

efetuar os reparos, porém não a devolveu. Informa que diante dos fatos 

ficou sem as impressoras e sem a devolução do dinheiro. Com isso, 

requer a título de danos materiais a quantia de R$ 2.086,42 (dois mil oitenta 

e seis reais e quarenta e dois centavos), bem como danos morais. O 

requerido apresentou defesa e alegou, em síntese, que em momento algum 

se esquivou de sua responsabilidade, alega que a peça necessária para o 

conserto da impressora é importada e que demora para chegar, 

justificando assim os fatos. Aduz que não concorda com os valores 

pleiteados pela parte autora a titulo de danos materiais, e por fim, informa 

que a impressora do autor está pronta para ser entregue ao mesmo. 

Analisado o processo e os documentos que o instruem, verifico assistir a 

razão o autor em relação aos danos morais pleiteados, posto que o 

requerido não comprovou o motivo da demora excessiva no conserto e 

posterior entrega do produto. Desta feita, verifico que houve falha na 

prestação do serviço, à medida que não efetuou a entrega do produto 

adquirido pela Reclamante, bem como não efetuou o conserto dentro do 

prazo que havia indicado ao autor. Assim, a situação demonstra o 

descaso e desrespeito do requerido no atendimento aos seus 

consumidores, e entendo que ultrapassa o limite do mero aborrecimento, 

devendo reparar os danos a ele causados. Corroborando: EMENTA 

RECURSO INOMINADO. PRODUTO ADQUIRIDO. REFRIGERADOR. 

PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. Se os 

produtos adquiridos não foram entregues e tampouco houve restituição do 

valor pago, resta configurada a falha na prestação do serviço e dá ensejo 

a restituição do valor pago, bem como gera a obrigação de indenizar a 

título de dano moral, em decorrência dos transtornos, contratempos e 

desgosto sofridos pelo consumidor. (N.U 1000504-91.2016.8.11.0051, 

TURMA RECURSAL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 

11/06/2018, Publicado no DJE 13/06/2018) Em relação aos danos 

materiais, entendo que merece prosperar de forma parcial. Em análise aos 

fatos narrados o autor alega que desembolsou a quantia de R$ 450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais) mais uma impressora para adquirir a 

impressora do requerido, no entanto não é possível visualizar nos autos 

elementos que corroborem com o pedido de restituição de R$ 2.086,42 

(dois mil oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos), sendo assim, 

restou incontroverso o fato de ter pago R$ 450,00 (quatrocentos e 

cinquenta reais). Ressalto que na defesa apresentada pelo requerido, o 

mesmo alega que a impressora do autor está pronta para ser devolvida, 

sendo assim, por não ter como este juízo fazer suposições sobre 

eventuais valores correspondentes aos bens aqui discutidos, determino a 

devolução do bem ao autor, para se evitar enriquecimento sem causa do 

requerido. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

da presente ação e o faço para: 1- CONDENAR o requerido a indenizar o 

requerente pelos danos morais suportados, no valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da 

prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ. 2- 

CONDENAR o requerido a restituir ao requerente, a título de danos 

materiais, o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da citação e 

acrescido de juros legais a partir do desembolso. 3- DETERMINO que o 

requerido efetue a devolução da impressora do requerente, no prazo de 5 

dias, sob pena de converter a obrigação em perdas e danos. Sem custas 

ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito titular, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

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. Caso o requerido efetue o pagamento após o trânsito em 

julgado, e manifeste concordância com o montante, defiro, desde já, a 

expedição de alvará. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011471-49.2019.8.11.0001
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Advogado(s) Polo Ativo:
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BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAMANDA DE FREITAS FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011471-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: HAMANDA 

DE FREITAS FERREIRA I. RELATÓRIO Dispenso o relatório, nos termos do 
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artigo 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA em que o reclamante alega que firmou 

contrato de compra e venda de álbum de fotografias n° 04324 com a 

requerida, no valor total de R$ R$ 1.905,00 (hum mil novecentos e cinco 

reais), parcelados em 15 (quinze ) prestações mensais no valor de R$ 

127,00 (cento e vinte e sete reais), cada uma, com vencimentos entre 

15.09.2015 à 15.11.2016. No entanto a requerida não efetuou o 

pagamento de oito das parcelas. Alega não ter logrado êxito nas 

cobranças administrativas. Diante de tais fatos pleiteia pela condenação 

das reclamadas no valor de R$ 1.379,99 (mil trezentos e setenta e nove 

reais e noventa e nove centavos) corrigido e acrescido de juros legais. 

Vislumbro que restou incontroversa a relação jurídica mantida entre as 

partes, sendo assim entendo que a requerente se desincumbiu do ônus 

que lhe cabia, trazendo aos autos elementos mínimos que comprovem seu 

direito. A requerida, mesmo devidamente citada (ID.27965559) se absteve 

de apresentar defesa e de comparecer à audiência de conciliação. Com 

isso, a requerente pleiteia que seja reconhecida a revelia. Cumpre 

esclarecer que nos Juizados Especiais a revelia somente é decretada 

quando a parte reclamada deixa de comparecer em audiência e a 

confissão ficta somente se aplica diante da inércia quanto à apresentação 

da peça de defesa. Deste modo, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95, 

declaro a revelia da ré, bem como a confissão ficta dos fatos. 

Corroborando: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - REVELIA 

- PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA 

INICIAL - PRESENTE PROVA HÁBIL A EMBASAR O PLEITO DE 

COBRANÇA, CABE AO RÉU A COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, 

MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

- ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 

8010032-84.2012.8.11.0046, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 24/09/2018, Publicado 

no DJE 26/09/2018). Logo, diante das provas trazidas aos autos pela parte 

autora e pela ausência de elementos que afastem essas provas, entendo 

cabível o pleito autoral. Logo, a procedência da pretensão contida na 

inicial, com o reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se 

impõe, mormente porque há documentos que demonstram a relação 

jurídica entre as partes. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados pela requerente e o faço para CONDENAR a 

requerida ao pagamento de R$ 1.379,99 (mil trezentos e setenta e nove 

reais e noventa e nove centavos) a título de cobrança de dívida líquida, 

certa e exigível, atualizada monetariamente a partir da data do ajuizamento 

da ação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. 

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o 

art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos 

ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. 

Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 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. Caso o 

requerido efetue o pagamento após o trânsito em julgado, e manifeste 

concordância com o montante, defiro, desde já, a expedição de alvará. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015023-22.2019.8.11.0001

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:

LUCELIA SANTANA DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015023-22.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: LUCELIA 

SANTANA DOS REIS I.RELATÓRIO Dispenso o relatório, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Trata-se de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO oposto por LUCELIA SANTANA DOS REIS em desfavor de 

STUDIO S FORMATURAS EIRELI. O que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que o presente embargos foi oposto sob o 

fundamento de “excesso de execução”, requerendo que o valor correto 

da execução seja reconhecido na monta total de R$1.818,25 (mil, 

oitocentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos). Alega que a parte 

requer a condenação da embargante no montante total da dívida, no 

entanto, ainda há parcelas que não venceram, sendo assim, requer o 

reconhecimento do excesso de R$ 222,90 (duzentos e vinte e dois reais e 

noventa centavos), além disso requer a aplicação do art. 916 do CPC, com 

a procedência do pedido de parcelamento do débito. O embargante, 

instado a se manifestar, apresentou novo cálculo com os valores corretos 

no total de R$ 2.182,98 (dois mil cento e oitenta e dois reais e noventa e 

oito centavos), já acrescido de juros e correção. Assim sendo, entendo 

que o cálculo apresentado pela embargante não condiz com o montante 

correto da dívida, uma vez que o total era de R$ 2.268,00 (dois mil, 

duzentos e sessenta e oito reais), para serem pagos em doze parcelas, 

sendo que desses valores a embargante efetuou o pagamento de duas 

parcelas no valor de R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais). Restando 

um saldo remanescente de R$ 1.890,00 (mil oitocentos e noventa reais). 

Ressalto que todas as parcelas encontram-se vencidas. No que concerne 

ao parcelamento do débito, entendo que não merece ser acolhido. No 

artigo 916, o CPC prevê a possibilidade de parcelamento do débito em até 

6 (seis) parcelas mensais, desde que seja depositado 30 (trinta) por cento 

do valor do débito, acrescidas de custas e honorários do advogado, 

vejamos: Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do 

exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em 

execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o 

executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros 

de um por cento ao mês. A parte solicitou o parcelamento, porém não 

comprovou nos autos que realizou o depósito de 30% do valor da dívida. 

Por fim, indefiro o pedido de condenação da parte executada como 

litigante de má fé, uma vez que não vislumbro os elementos de tal instituto 

na presente demanda. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos Embargos à Execução opostos pela executada, e 

determino que seja dada continuidade a execução do título, intimando-se a 

parte executada para que efetue o pagamento do valor de R$ 2.182,98 

(dois mil cento e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos) no prazo 

de 3 (três) dias, sob pena de penhora online dos valores. Sem custas e 

honorários advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se o processo, observadas as 

cautelas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 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. Após o 

trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017605-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARA MORAES HENKEMAIER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017605-92.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: SANDRA 

MARA MORAES HENKEMAIER I. RELATÓRIO Dispenso o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental 
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suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA em que o reclamante 

alega que firmou contrato de compra e venda de álbum de fotografias n° 

13498 com a requerida, no valor total de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), parcelados em 10 (dez ) prestações mensais no valor 

de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), cada uma, com vencimentos 

entre 07.03.2015 à 07.12.2015. No entanto a requerida não efetuou o 

pagamento de quatro parcelas no total de R$ 1.000,00 (mil reais). Alega 

não ter logrado êxito nas cobranças administrativas. Diante de tais fatos 

pleiteia pela condenação das reclamadas no valor de R$ 1.832,39 (mil 

oitocentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos), corrigido e 

acrescido de juros legais. Vislumbro que restou incontroversa a relação 

jurídica mantida entre as partes, sendo assim entendo que a requerente se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, trazendo aos autos elementos 

mínimos que comprovem seu direito. A requerida, mesmo devidamente 

citada (ID.30025197) se absteve de apresentar defesa e de comparecer à 

audiência de conciliação. Com isso, a requerente pleiteia que seja 

reconhecida a revelia. Cumpre esclarecer que nos Juizados Especiais a 

revelia somente é decretada quando a parte reclamada deixa de 

comparecer em audiência e a confissão ficta somente se aplica diante da 

inércia quanto à apresentação da peça de defesa. Deste modo, nos 

termos do artigo 20 da Lei 9.099/95, declaro à revelia da ré, bem como a 

confissão ficta dos fatos. Corroborando: RECURSO INOMINADO – AÇÃO 

DE COBRANÇA - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE 

DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL - PRESENTE PROVA HÁBIL A 

EMBASAR O PLEITO DE COBRANÇA, CABE AO RÉU A COMPROVAÇÃO 

DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA 

PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU - 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. (N.U 8010032-84.2012.8.11.0046, TURMA RECURSAL, 

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado 

em 24/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018). Logo, diante das provas 

trazidas aos autos pela parte autora e pela ausência de elementos que 

afastem essas provas, entendo cabível o pleito autoral. Logo, a 

procedência da pretensão contida na inicial, com o reconhecimento dos 

efeitos da revelia, é medida que se impõe, mormente porque há 

documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes. III. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela 

requerente e o faço para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 

1.832,39 (mil oitocentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos) a 

título de cobrança de dívida líquida, certa e exigível, atualizada 

monetariamente a partir da data do ajuizamento da ação e acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 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. Caso o requerido 

efetue o pagamento voluntário após o trânsito em julgado e o autor 

manifeste concordância, defiro, desde já, a expedição de alvará. Após o 

trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017612-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA CARDENAS TERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT14100-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANNE RENOVATO ANASTACIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI OAB - MT4912-O (ADVOGADO(A))

BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI OAB - MT24021-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017612-84.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: RITA DE CASSIA CARDENAS TERRA EXECUTADO: 

REGIANNE RENOVATO ANASTACIO I.RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO oposto por REGIANNE RENOVATO 

ANASTACIO em desfavor de RITA DE CASSIA CARDENAS TERRA. O que 

se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que os presentes 

embargos foram opostos sob o fundamento de que a dívida discutida nos 

autos encontra-se quitada, a parte embargante junta nos autos 

comprovantes de pagamento dos débitos pleiteados pela exequente. 

Sendo assim, requer a extinção do feito, com a condenação da exequente 

nas penas de litigância de má-fé, com a consequente condenação em 

custas e honorários. A embarga, instada a se manifestar alegou que a 

embargante teve diversas oportunidades de comprovar o pagamento dos 

débitos – nas audiências de conciliações realizadas -, porém somente com 

a propositura da presente demanda o fez. Sendo assim, requer a extinção 

do feito e a improcedência do pedido de aplicação das penas de litigância 

de má-fé. Requer ao final a aplicação das penas de litigância de má-fé à 

parte embargante. Ante a demonstração de quitação dos débitos, com o 

pedido de extinção do feito pela parte autora, entendo que o pleito dos 

embargos deve ser parcialmente procedente, pois a parte demonstrou fato 

extintivo do direito da exequente, conforme dispõe o art. 373, II do CPC. 

Por fim, indefiro os pedidos de condenação das partes como litigante de 

má fé, uma vez que não vislumbro os elementos de tal instituto na 

presente demanda. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos Embargos à Execução interpostos pela executada, e 

determino a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 

487,I do CPC. - Opino pela improcedência do pedido de condenação nas 

penas de litigância de má-fé. Sem custas e honorários advocatícios, face 

ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquive-se o processo, observadas as cautelas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO 

o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Tamires Freire Berto 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 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. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017891-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMEIRE DE ASSIS LINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO CAMPOS ROSA OAB - SP190338 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017891-70.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ZULMEIRE DE ASSIS LINS REQUERIDO: SCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. I. RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia a reclamante indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito, promovido pela reclamada, ao argumento de que desconhece o 

referido débito, por isso requer a declaração de inexistência de débito. 

Alega que jamais recebeu cartão da empresa e que não fez uso dos 

serviços. A reclamada em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer 
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ilícito, por estar a reclamante inadimplente em relação às faturas, conforme 

documentos acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus 

dados é legítima. Visando demonstrar que de fato os serviços foram 

contratados pela parte autora, o reclamado juntou cópia da Proposta de 

adesão devidamente assinada pela reclamante, histórico de faturas que 

demonstram o débito negativado, ficha cadastral e foto. No caso, 

desnecessária a realização perícia grafotécnica posto que a semelhança 

nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa 

aludido recurso. Instado a se manifestar a reclamante não apresentou 

impugnação e mesmo a reclamada trazendo aos autos documentos que 

demonstram o débito não quitado o reclamante não traz nenhum elemento 

que comprove a quitação dos débitos, não se desincumbindo do ônus que 

lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC. Desta feita, não há que se 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder do reclamado. Presentes indícios substanciais de 

que o débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira 

a versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA NO VALOR DE R$89,48 (oitenta e nove reais e quarenta e oito 

centavos) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMADA –RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA POR “PRINTS” DO 

SISTEMA DA RECLAMADA QUE DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO E 

UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NEGADOS – COBRANÇA DEVIDA – 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. (Recurso Inominado nº.: 0059562-27.2018.811.0001) Por fim, 

indefiro o pedido de condenação da parte autora como litigante de má fé, 

uma vez que não vislumbro os elementos de tal instituto na presente 

demanda. III.DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo reclamante. Após o trânsito em julgado remetam-se os 

autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. 

Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 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. Após o 

trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-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 SENTENÇA Processo: 1013135-81.2020.8.11.0001. 

AUTOR: DEJAIR VIEIRA REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme artigo 38 

da Lei 9.099/95. II. MÉRITO O patrono da parte autora requereu a 

desistência do feito no ID. 30398924. O pedido formulado pela parte 

reclamante pode ser acolhido sem a anuência do reclamado, de acordo 

com o Enunciado 90 do FONAJE: “A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento.” III. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO 

do pedido de desistência da ação formulado, para os fins do artigo 200, 

parágrafo único do Código de Processo Civil, e via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, 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. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-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 SENTENÇA Processo: 1018150-65.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MURILO CASTANON LEOBET REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A I. RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Trata-se AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANO 

MORAL proposta em desfavor de EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A. Narra a parte autora que a empresa requerida 

inscreveu seus dados nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 

2.056,44 (dois mil e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), 

na data de 08/11/2019, porém diz ser beneficiário de 100% do FIES, sendo 

assim, indevida qualquer cobrança por parte da empresa. A reclamada, 

alega ausência de provas, aduz que o autor não cumpriu com o ônus que 

cabia ele, sendo assim, requer a improcedência da ação. Da análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados da parte autora com referência a negativação em apreço nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por 

débito que a parte reclamante afirma ser indevido, verifico assim que se 

desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu 

direito. Possível visualizar nos autos que a parte autora trouxe o contrato 

do FIES que comprova que era beneficiário de 100% do programa. A 

reclamada, apesar de ter apresentado defesa, não trouxe aos autos 

provas que viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das 

cobranças objeto da presente, por assim não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, inciso II, do CPC, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, 

restando cabível, pois, a desconstituição do débito negativado, bem como 

a condenação em danos morais. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA 

DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

contratação, cumulada com indenização por danos morais em decorrência 

da inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em 

virtude de dívida que alega jamais ter contraído, julgada improcedente na 

origem. A relação travada entre os litigantes é nitidamente de consumo, 

encontrando, portanto, amparo no Código de Defesa do Consumidor. 

Assim sendo, é aplicável à espécie o disposto no artigo 14 do Código 

Consumerista. A responsabilidade no caso em comento é objetiva, ou seja, 

independe de prova da culpa do agente causador do dano, uma vez 

verificada a falha na prestação do serviço. Incide na espécie, a inversão 

do ônus da prova, a teor do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, razão pela qual, uma vez alegada a inexistência de relação 

contratual, incumbe à parte ré, ora recorrente, comprovar a efetiva 
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contratação entre as partes. In casu, a empresa ré deixou de acostar 

documento capaz de comprovar a contratação realizada pela autora, pelo 

que a demandada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe recaia, 

qual seja, de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

da autora, ex vi legis do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A 

parte ré, na condição de prestadora de serviço, deve tomar os devidos 

cuidados para evitar eventuais contratações, bem como cobranças 

indevidas. Destarte, a cautela e a prudência devem ser fontes 

permanentes de atuação, sob pena de ser responsabilizada pelos 

prejuízos causados a terceiro em razão da sua atividade, haja vista a 

adoção pelo nosso sistema jurídico da Teoria do Risco da Atividade. 

Saliente-se, ainda, que, provado que a negativação do nome da parte 

demandante foi indevida, provado está o dano moral deste fato 

decorrente, tratando-se de danos morais in re ipsa. Por fim, valorando-se 

as peculiaridades da hipótese concreta, bem como os parâmetros 

adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, 

em hipóteses símiles, impõe-se o arbitramento de R$ 10.000,00 (...). 

APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA. (TJ/RS - Apelação Cível, Nº 

70082545781, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney 

Wiedemann Neto, Redator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 

13-12-2019)”. Assevero ainda, que em consonância com o Código de 

Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os 

serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos 

causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da parte requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo moral, sendo que 

na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais mais preciosos, 

sendo que qualquer ato que o desabone torna quase impossível realizar 

compras, abrir contas, dentre outros atos necessários ao bom viver. 

Assim a conduta consistente em encaminhar ou manter o nome do 

consumidor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pelo requerido. Não há dúvida de 

que a conduta do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte 

requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Destarte, não 

se aplica ao presente caso a súmula 385 da súmula do STJ, uma vez que 

a negativação discutida nos autos é a única em nome do requerente. III. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela reclamante para: 1 – Declarar a inexistência do débito 

aqui litigado no valor de R$ 2.056,44 (dois mil e cinquenta e seis reais e 

quarenta e quatro centavos) e, por conseguinte, determinar a exclusão 

definitiva do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; 2 - 

Condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação por danos 

morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devendo a quantia ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. - Mantenho a liminar deferida. Intime-se o 

reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado 

desta decisão, proceder a exclusão do nome da reclamante do cadastro 

de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido 

nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais). Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase 

em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

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. Caso o requerido efetue o pagamento após o trânsito em 

julgado, e manifeste concordância com o montante, defiro, desde já, a 

expedição de alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-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 SENTENÇA Processo: 1017427-46.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: NICOLLI FERNANDA ALCANTARA DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, a teor 

do art. 38 da Lei n° 9.099/95. II. PRELIMINARES Acolho a preliminar de 

retificação do polo passivo para constar como parte a empresa FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL II, 

fundo de investimento de caráter privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

29.292.312/0001-06. A nova sistemática processual trouxe como norma 

fundamental a primazia do julgamento do mérito, positivado no artigo 4º da 

Lei Processual que dispõe: Art. 4o As partes têm o direito de obter em 

prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. 

No mesmo sentido, dispõe o artigo 488 do Código Processual: Desde que 

possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à 

parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 

485. Ainda, em atenção aos princípios basilares que orientam a Lei 

9.099/95, dentre eles a simplicidade, celeridade e economia processual, 

dispensa-se a análise das questões preliminares arguidas pelo réu. 

Portanto, quanto ao exame das preliminares suscitadas pelo demandado, 

como o mérito é favorável ao réu, dispensa-se o exame das questões 

prefaciais por ele invocada em atenção ao princípio da primazia do 

julgamento do mérito. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia 

a reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pela reclamada, ao 

argumento de que não possui débitos com a reclamada, por isso requer a 

declaração de inexistência de débito. Compulsando os autos verifica-se 

que a parte reclamante formulou pedido de desistência da ação no ID. 

28176399, alegando necessidade de prova pericial. Entretanto, o 

reclamado já havia sido citado, bem como, apresentado sua contestação, 

inclusive juntando farta documentação que comprova a origem do débito, e 

ainda, a legalidade da cobrança. Apesar de o enunciado 90 do FONAJE, 

definir que o pedido de desistência do autor implicará 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”. Contudo, na busca de preservar a segurança 

jurídica para ambas as partes, autor e réu, não se pode aplicar o 

enunciado 90 do FONAJE 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 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 
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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 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). 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. A reclamada, em sua defesa 

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, sequer 

foram impugnados. Consta da contestação que o crédito que originou a 

inscrição foi objeto de contrato de cessão, entre a reclamada e a empresa 

NATURA COSMÉTICOS, conforme satisfatoriamente demonstrado. 

Visando demonstrar que de fato os serviços foram contratados pela parte 

autora, o reclamado juntou contrato devidamente assinado pela 

reclamante, bem como cópia dos documentos pessoais da autora. 

Ademais, desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

notória semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso, assim como a parte autora não 

demonstrou o pagamento das faturas que deram ensejo à negativação 

pela reclamada. A requerida trouxe aos autos documentos que 

demonstram a cessão de crédito. Assim, verifica-se que a parte 

reclamada assumiu, por meio de cessão de crédito, o direito a cobrança, e 

logrou êxito em demonstrar a regular notificação da demandada, 

consonante determina o art. 290 do Código Civil. Assim, na hipótese dos 

autos, embora a parte reclamante negue inicialmente a existência de 

débitos com a reclamada, após esclarecido, na contestação, que a 

inscrição deriva de cessão de crédito, não houve oposição, quer dizer, 

sem impugnação à existência do débito originário, cedido pela NATURA 

COSMÉTICOS, restou incontroversa a licitude a cobrança e portanto, da 

anotação restritiva, exercício regular de um direito do cessionário, 

conforme autoriza o art. 293 do Código Civil. Desta feita, não há que se 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder do reclamado. III. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição parcial das preliminares e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo reclamante. - Condeno a parte Reclamante à 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 3% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. - Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno 

a Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. - Indefiro o pedido 

de desistência da ação formulado pela parte autora. - Acolho a preliminar 

de retificação do polo passivo para constar como parte a empresa FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL 

II, fundo de investimento de caráter privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

29.292.312/0001-06. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 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. Após o trânsito 

em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018402-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA DAYANE CARVALHO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA OAB - MT25681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO NYC JARDIM DAS AMERICAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018402-68.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOELMA DAYANE CARVALHO DE MELO REQUERIDO: 

CONDOMINIO NYC JARDIM DAS AMERICAS I. RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR A nova 

sistemática processual trouxe como norma fundamental a primazia do 

julgamento do mérito, positivado no artigo 4º da Lei Processual que dispõe: 

Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução 

integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No mesmo sentido, 

dispõe o artigo 488 do Código Processual: Art. 488. Desde que possível, o 

juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem 

aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485. Ainda, em 

atenção aos princípios basilares que orientam a Lei 9.099/95, dentre eles a 

simplicidade, celeridade e economia processual, dispensa-se a análise 

das questões preliminares arguidas pelo réu. Portanto, quanto ao exame 

das preliminares suscitadas pelo demandado, como o mérito é favorável 

ao réu, dispensa-se o exame das questões prefaciais por ele invocada em 

atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito. III. MÉRITO Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, em que a autora alega que firmou contrato de promessa de 

compra e venda com a construtora, aduz que recebeu e-mail com a 

confirmação do habite-se, após tais fatos alega que efetuou o pagamento 

das cotas condominiais, mesmo sem ter as chaves do imóvel. Alega que 

por ter pago as cotas teria direito de usufruir das áreas comuns, no 

entanto a síndica do condomínio não permitiu que a autora fizesse uso, 

pois não possuía as chaves do imóvel. Ante tais fatos, fez pedido 

requerendo indenização pelos danos morais sofridos. A requerida alega 

em sua defesa ausência de prova de pagamento das cotas condominiais, 

ausência de relação jurídica da autora com o condomínio, pois ainda não 

possuía a chaves do imóvel, sendo assim, não houve a caracterização de 

ato ilícito por parte da requerida, devendo o pleito ser julgado 

improcedente. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça 

estabeleceu que o que define a responsabilidade pelo pagamento das 

obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e 

venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela 

imissão do promissário comprador na posse e pela ciência inequívoca do 

condomínio acerca da transação. A tese foi fixada em julgamento de 

recurso repetitivo (tema 886) e passa a orientar as demais instâncias do 

Judiciário na solução de casos idênticos. Vejamos: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. 

LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO 

COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA 

POSSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, 

firmam-se as seguintes teses: a) O que define a responsabilidade pelo 

pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso 

de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, 

representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela 

ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo 

compromisso de compra e venda não levado a registro, a 

responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o 

promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo 

das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) 

que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve 

ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do 

promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas 

a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. RECURSO ESPECIAL Nº 

1.345.331 - RS (2012/0199276-4) Diante de tal entendimento, vislumbro 
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que a parte autora não estava na posse do imóvel, com isso, as despesas 

condominiais, compreendidas como obrigações ‘propter rem’, são de 

responsabilidade daquele que detém a qualidade de proprietário da 

unidade imobiliária, ou ainda do titular de um dos aspectos da propriedade, 

tais como a posse, o gozo ou a fruição, desde que esse tenha 

estabelecido relação jurídica direta com o condomínio. No presente caso, a 

requerente não possuía relação com o condomínio, sendo que para ter 

acesso a área comum deveria haver ciência por parte do condomínio da 

transação que a autora possuía com a construtora, com isso, a sindica 

simplesmente cumpriu com suas obrigações previstas em lei e no 

regulamento ao negar o pedido da autora. Cediço que a indenização por 

danos morais pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do 

indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, 

por não haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se 

financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes 

que eventual ato ilícito tenha causado. Segundo a melhor doutrina o mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até 

no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a 

ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se 

entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações 

judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. 

Ocorre que, na hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela parte 

autora não configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou 

humilhação capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis. IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

pela reclamante. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

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. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018080-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PE KENTE MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR ANTONIO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018080-48.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PE KENTE MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI 

REQUERIDO: JURANDIR ANTONIO DE ALMEIDA I.RELATÓRIO Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II.MÉRITO 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Trata-se de ação de cobrança cumulado 

com danos morais em que o requerente alega que em agosto de 2018, 

iniciou a relação comercial junto ao requerido, realizando compra de 

materiais para construção, conforme Nota Fiscal de n° 000.000.006 SÉRIO 

001 folhas 1, emitida em 24/08/2018. Ocorre que o requerido deixou de 

efetuar o pagamento de parte dos débitos no importe de R$29.438,12 

(vinte e nove mil e quatrocentos e trinta e oito reais e doze centavos). O 

requerente informa que entrou em contato com o requerido para 

solucionar seu problema de forma administrativa, porém alega que não 

obteve êxito. Com isso, requer o recebimento dos valores devidamente 

atualizados. O requerido apresentou defesa e alegou não ser o 

responsável pela dívida, alega ausência de condição da ação, vez que a 

parte não comprova a relação jurídica existente com o requerido, aduz não 

haver prova do alegado na exordial, e requer ao final a improcedência da 

ação. Em que pese as alegações trazidas pelo requerido em sua 

contestação, entendo que a defesa apresentou-se contraditória, ao 

mesmo tempo que afirma que o requerido retirava os materiais em nome da 

empresa LA da Silva & CIA Ltda – comprova usando a própria nota fiscal 

que posteriormente afirma que não tem o condão de comprovar o alegado 

– posteriormente afirma que não possui vínculo com o requerente. Sendo 

assim, não vislumbro nos autos qualquer elemento probatório que me 

permita concluir que o requerido é parte ilegítima para figurar no polo 

passivo da ação. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Logo, diante 

das provas trazidas aos autos pela parte autora, nota fiscal dos produtos 

com os valores, cópia do documento pessoal do requerido e relatório de 

mercadorias, e pela ausência de elementos que afastem essas provas, 

entendo cabível o pleito autoral em relação ao recebimento dos valores. 

Corroborando: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - REVELIA 

- PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA 

INICIAL - PRESENTE PROVA HÁBIL A EMBASAR O PLEITO DE 

COBRANÇA, CABE AO RÉU A COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, 

MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

- ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 

8010032-84.2012.8.11.0046, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 24/09/2018, Publicado 

no DJE 26/09/2018) Em relação aos danos morais, não vislumbro nos 

autos elementos ensejadores da responsabilidade civil. Cediço que a 

indenização por danos morais pressupõe importante ofensa à honra, à 

imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de 

modo que, por não haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se 

financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes 

que eventual ato ilícito tenha causado. Segundo a melhor doutrina o mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até 

no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a 

ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se 

entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações 

judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. 

Ocorre que, na hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela parte 

autora não configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou 

humilhação capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis. Para que 

houvesse danos morais, caberia ao requerente demonstrar alguma 

excepcionalidade, o que não houve no presente caso, apenas mero 

descumprimento de acordo firmado entre as partes em relação ao 

pagamento de valores. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo autor e o faço para: 1- 

CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 29.438,12 (vinte e nove mil e 

quatrocentos e trinta e oito reais e doze centavos) a título de cobrança de 

dívida líquida, certa e exigível, atualizada monetariamente pelo INPC a partir 

da data do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% ao 

mês, a contar da citação. 2- OPINO pela improcedência dos danos morais. 

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o 

art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos 

ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. 

Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 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. Caso o 

requerido efetue o pagamento após o trânsito em julgado, e manifeste 

concordância com o montante, defiro, desde já, a expedição de alvará. 

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016948-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AICIR GOMES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016948-53.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: AICIR GOMES DE MOURA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. 

MÉRITO Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL ajuizada por Aicir Gomes de 

Moura, curadora de Gustavo Joce de Moura Souza, em face do Banco 

Bradesco. Narra a autora que o curatelado firmou contrato de empréstimo 

consignado junto ao banco reclamado sem a sua anuência, ante tal fato 

postula pela nulidade contrato firmado, indenização por danos morais e 

restituição dos valores já descontados. Ocorre que, no âmbito dos 

Juizados Especiais, é vedada a figura da representação ou assistência de 

pessoa física (exceto advogado devidamente nomeado), havendo 

proibição legal para que a parte autora/recorrente seja representada, nos 

termos do disposto no art. 8º, § 1º, I e art. 9º da Lei nº 9.099/95: “Art. 8º 

Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil. §1º. Somente serão admitidas a 

propor ação perante o Juizado Especial: (Redação dada pela Lei nº 

12.126, de 2009) I - as pessoas físicas capazes, excluídos os 

cessionários de direito de pessoas jurídicas; (Incluído pela Lei nº 12.126, 

de 2009)” Além disso, cediço que o incapaz não pode figurar no polo ativo 

da ação quando o rito foi aquele previsto na Lei 9099/95. No mesmo 

sentido: “PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO. REPRESENTAÇÃO. 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. O DIREITO DE AÇÃO, PARA DEFESA DO 

PATRIMÔNIO DE PESSOA INTERDITADA, É DO PRÓPRIO INCAPAZ. É O 

INCAPAZ REPRESENTADO EM JUÍZO PELO SEU CURADOR. O CURADOR 

NÃO É SUBSTITUTO PROCESSUAL DO CURATELADO. ILEGITIMIDADE 

ATIVA "AD CAUSAM"DO CURADOR, COM CONSEQÜENTE EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. (TRF-2 - MS: 0 

98.02.11678-5, Relator: Desembargador Federal ROGERIO CARVALHO, 

Data de Julgamento: 30/11/1998, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 

DJU - Data::26/08/1999,DJU - Data::26/08/1999).” “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - AUTOR ABSOLUTAMENTE 

INCAPAZ - RECURSO INTERPOSTO APENAS EM NOME DO CURADOR - 

FALTA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE - NÃO CONHECIMENTO. 1) A 

representação processual do absolutamente incapaz não constitui causa 

de legitimação extraordinária, pelo contrário, visa apenas suprir a 

incapacidade processual, não havendo como confundir os institutos da 

capacidade para estar em juízo e da legitimidade para a causa. 2) Se os 

pedidos da ação de indenização ajuizada pelo incapaz foram julgados 

improcedentes, apenas ele é que detém interesse e legitimidade para 

postular a reforma da decisão. 3) O recurso interposto exclusivamente em 

nome do curador, pedindo, para si, indenização que, em tese, seria do 

incapaz, não pode ser conhecido, pela falta de interesse e de legitimidade 

para recorrer. 4) Prevalência da regra de que ninguém pode postular, em 

nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. (TJ-MG - AC: 

10707130008105001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 

12/09/0016, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

21/09/2016).” Ressalto que a capacidade da parte para propor ação é 

questão que envolve a competência dos Juizados Especiais e não a mera 

ilegitimidade de parte, portanto, trata-se de matéria de ordem pública 

reconhecível de ofício pelo juiz. III. DISPOSITIVO Diante do exposto, ante a 

inadmissibilidade do rito da lei do juizado especial, com fulcro no artigo 

485, VI, do CPC e art. 51, II, da Lei 9099/95, JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução de mérito. - Revogo a liminar deferida. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 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. Após o trânsito 

em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018894-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVAIR FERNANDES FRAZAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

M M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018894-60.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SILVAIR FERNANDES FRAZAO REQUERIDO: M M 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, AYMORE I. RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/95. II. 

PRELIMINAR Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela 

segunda reclamada, pois, em análise ao caso é possível visualizar que a 

parte autora realizou contrato com a segunda reclamada para efetuar o 

pagamento das parcelas dos serviços que não foram prestados pela 

primeira reclamada, sendo assim, possui legitimidade para figurar no polo 

passivo, pois somente a segunda reclamada é capaz de rescindir o 

contrato de financiamento realizado. III. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Com efeito, a relação jurídica havida entre as partes é de 

consumo, sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

quanto à inversão do ônus da prova, em razão da vulnerabilidade 

caracterizada pela hipossuficiência probatória, com base no art. 6º, VIII, 

do CDC. Trata-se de Ação de rescisão contratual cumulada com 

indenização por danos morais e materiais, em que alega o Reclamante ter 

adquirido da primeira reclamada móveis planejados no valor R$ 16.892,00, 

na data 06/07/2019, informa que efetuou o pagamento da entrada no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme comprovante anexo, e para que 

o restante do pagamento fosse efetuado realizou contrato de 

financiamento com a segunda reclamada e já pagou 05 parcelas de R$ 

991,00 (novecentos e noventa e um reais) do contrato de nº 

20030619018. Ocorre que até a presente data a primeira ré não cumpriu 

com o contrato. Irresignado, ajuizou a presente demanda, com o escopo 

de obter a rescisão dos contratos, restituição dos valores a título de 

danos morais e a condenação em dano moral. Informa que entrou em 

contato por diversas vezes com a primeira reclamada, fez reclamação 

junto ao PROCON, bem como boletim de ocorrência narrando os fatos, 

todos anexos aos autos. Nota-se que a primeira ré foi regularmente 

citada/intimada (ID. 26765201) e mesmo assim não compareceu à sessão 

de conciliação, bem como deixou de apresentar contestação, tornando-se, 

dessa forma, revel. Cumpre esclarecer que nos Juizados Especiais à 

revelia somente é decretada quando a parte reclamada deixa de 

comparecer em audiência e a confissão ficta somente se aplica diante da 

inércia quanto à apresentação da peça de defesa. Deste modo, nos 

termos do artigo 20 da Lei 9.099/95, declaro a confissão ficta e à revelia 

da primeira requerida. A segunda reclamada apresentou defesa e alegou, 

no mérito, validade do contrato firmado entre as partes, boa-fé na sua 

conduta, aduz estar amparado pelo exercício regular do seu direito, 

informa que não possui responsabilidade sobre os fatos narrados na 

exordial, sendo assim, não há que se falar em danos morais e materiais, 

devendo a demanda ser julgada improcedente. Em análise aos fatos, 

juntamente com as provas contidas nos autos, visualizo que o banco 

reclamado não teve responsabilidade na falha da prestação do serviço da 

primeira reclamada, assim, em que pese o autor postular pela condenação 
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da mesma em danos morais e materiais, entendo que não há nexo de 

causalidade entre a conduta ensejadora dos danos e a conduta do banco. 

Sendo assim, a única conduta que cabe ao banco reclamado é a 

realização da rescisão do contrato de financiamento, sem a cobrança de 

qualquer encargo a parte autora, vez que restou demonstrado nos autos a 

responsabilidade civil da primeira reclamada, não devendo recair sobre o 

autor qualquer ônus por conduta não realizada por ele. Em relação a 

primeira reclamada, não restam dúvidas quanto à falha na prestação de 

serviço, fato incontroverso. Quando se adquire um produto, obviamente a 

empresa tem a obrigação de realizar a entrega, conforme previamente 

pactuado, porém, a não entrega, sem qualquer justificativa ao consumidor, 

gera frustração, desconforto e aflição, o que por si só caracteriza o dano 

moral, restando ainda o caráter punitivo e educativo, para que impeça que 

a empresa Reclamada, cometa novamente a falha aqui presenciada. Friso 

que a primeira reclamada não trouxe aos autos nenhuma prova que 

justificasse a impossibilidade da entrega dos produtos, ou seja, a 

reclamada não se desincumbiu no ônus que lhe cabia, seja nos termos do 

art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus concedida a favor do 

consumidor. Assim, o que se tem é que o consumidor pagou, mas jamais 

recebeu o produto, sem qualquer informação prestada pela reclamada. 

Portanto, deve a parte reclamada restituir o valor cobrado pelos produtos 

vendidos, mas não entregues. Imperioso destacar que a deslinde da 

questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do 

fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de 

prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita 

qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 

14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor. Corroborando: 

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – 

PRELIMINAR REJEITADA - FALTA DE ENTREGA DO PRODUTO – 

RESCISÃO CONTRATUAL - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – 

QUANTUM RAZOÁVEL – VALOR MANTIDO MULTA CONTRATUAL – 

IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO 

PAGAMENTO DO PREÇO AJUSTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 476 DO 

CC –– RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que, versando 

relação de consumo, a solução da controvérsia deve partir da 

principiologia do Código de Defesa do Consumidor, fundada na 

solidariedade entre todos aqueles que participam da cadeia de produção 

ou da prestação de serviços, a teor do que dispõe o parágrafo único do 

artigo 7.º da Lei Consumerista. Embora não encontre amparo direto na lei, 

a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do 

quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, 

bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que 

o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira 

caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas 

que não leve o devedor a bancarrota. Deve o julgador se atentar, também, 

para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o 

caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento 

patrimonial em favor da vítima. Valor indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) mantido. Segundo o art. 476 do Código Civil, enquanto um dos 

contratantes não cumprir com o ajustado em contratos de natureza 

bilateral, não pode exigir que o outro contratante o faça. Não tendo o 

comprador efetuado o pagamento da totalidade do preço ajustado, não 

pode pretender a aplicação, ao fornecedor, da multa por descumprimento 

do contrato, embora configurado o não cumprimento na entrega dos 

móveis. (N.U 0041944-90.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020). 

Dessa maneira, verificada a existência do dano, do nexo de causalidade 

entre a conduta ilícita e o dano, e a culpa da reclamada no evento danoso, 

surge o dever de indenizar, ou seja, a má prestação de serviço fornecida 

pela reclamada culmina, pois, com a sua responsabilidade pelos danos 

causados a parte reclamante e, por conseguinte, com o seu dever de 

indenizar. A reparação do dano é garantida pelo artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal de 1988, pelo artigo 186 do Código Civil, bem como 

pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode 

deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a 

desídia da reclamada. Desse modo, tenho que é devida a indenização à 

parte reclamante, pois, da análise dos autos, verifico que houve tentativas 

infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem 

dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão 

suficiente para configurar o dano moral. Em relação aos danos materiais, o 

autor comprovou nos autos que efetuou o pagamento dos valores de R$ 

9.955,00 (nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais), sendo assim, 

ante a não entrega do produto até a presente data, o mesmo deve ser 

ressarcido dos valores. Observando o contrato firmado entre as parte, há 

previsão de aplicação de multa de 5% sobre o valor do contrato em caso 

de descumprimento contratual (cláusula 14.C), sendo assim, também é 

devido ao autor o valor da multa no montante de R$ 844,60 (oitocentos e 

quarenta e quatro reais e sessenta centavos). Em relação a condenação 

em honorário advocatícios, o mesmo não se aplica aos juizados especiais 

nesta fase, conforme previsão legal (art. 55 da Lei 9099/95). IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação e o faço para: 1- DETERMINAR a 

rescisão do contrato de financiamento nº 20030619018 realizado com a 

segunda reclamada, sem qualquer encargo ao autor. 2- DETERMINAR a 

rescisão do contrato de prestação de serviço com a primeira reclamada, 

sem qualquer encargo ao autor. 3- CONDENAR a primeira reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 6.937,00 (seis mil, novecentos e trinta e 

sete reais), a título de indenização por danos materiais, a ser corrigido 

monetariamente pelo “INPC” e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a 

partir do desembolso. 4- CONDENAR a primeira reclamada ao pagamento 

da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por 

danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% 

ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir 

da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ. - 

Mantenho a liminar deferida. Sem custas ou honorários advocatícios nesta 

fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em 

julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, 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. Caso o requerido efetue o pagamento após o 

trânsito em julgado, e manifeste concordância com o montante, defiro, 

desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se 

os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018591-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL 

(REQUERIDO)

SCHEIR & RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

FILIPE RAMON FERREIRA DA FONSECA OAB - GO45657 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018591-46.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAFAEL PEREIRA DA CRUZ REQUERIDO: INSTITUICAO 

ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL, SCHEIR & RIBEIRO 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II.PRELIMINAR Inicialmente, acolho a 

preliminar de ilegitimidade passiva da segunda reclamada, uma vez que em 

análise aos fatos narrados não vislumbro sua responsabilidade na 

manutenção da negativação. Dessa forma, OPINO, pela extinção do feito, 

nos termos do art. 485, VI do CPC em relação à Reclamada SCHEIR & 

RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS. III. MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 
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em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde as Reclamadas estão 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que aquela a demonstrar a 

sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. O autor alega que em meados de 2017 teve gastos com 

saúde e atrasou alguns débitos assumidos, atrasando o pagamento de 

uma mensalidade com a primeira reclamada no valor de R$ 357,00 

(trezentos e cinquenta e sete reais), razão pela qual teve seu CPF incluso 

nos órgãos de proteção ao crédito em 12/03/2018. Aduz ainda que, no 

final de maio de 2019, procurou a primeira reclamada para saldar a dívida, 

momento em que foi direcionado para negociar o débito junto o escritório 

de advocacia que a representava – segunda reclamada. Informa que na 

negociação foi proposto o pagamento atualizado do débito no valor de R$ 

856,80 (oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos) dividido em 

duas parcelas de R$ 428,40 (quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta 

centavos) cada, com vencimento em 10/06/2019 e 10/07/2019, sendo que 

com o pagamento da primeira parcela a reclamada excluiria o nome do 

autor dos órgãos de proteção ao crédito. Informa que aceitou o acordo 

proposto no dia 27/05/2019 tendo em vista necessitar de crédito para 

financiar aquisição de materiais de construção, e por isso pagou a 

primeira parcela no dia 13/06/2019, porém informa que mesmo assim seu 

CPF ainda permanecia com restrição. Informa que somente após quitar as 

duas parcelas houve a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito. Por estas razões, requer indenização pelos danos morais 

sofridos, e o reconhecimento da ilegalidade da cobrança mesmo após 

renegociação de dívida. A primeira reclamada, em sua defesa (mesmo que 

apresentada de forma intempestiva o autor teve oportunidade de rebater 

os fatos) alega ausência de ilegalidade, uma vez que estava amparada 

pelo exercício regular do seu direito. Informa que o reclamante deveria 

quitar as duas parcelas do acordo para que a reclamada retirasse seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, o que de fato ocorreu após a 

quitação integral da dívida. Com isso, não há que se falar em danos morais 

a serem indenizados, devendo o pleito ser julgado improcedente. 

Analisado o processo e seus documentos verifico que o Reclamante não 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 

373, I do CPC. Pois bem, tratando-se de pedido de indenização, exige-se 

da parte que o formula, prova suficiente do ato ilícito ensejador da 

pretensão; neste caso, não há nos autos prova alguma de que o acordo 

firmado entre as parte se referia a quitação de apenas um parcela para 

então o nome do autor ser retirado dos órgãos de proteção ao crédito, não 

foi juntado nos autos o termo de acordo firmado, no entanto restou 

demonstrado que a dívida era legitima, dando ensejo ao exercício regular 

do direito da parte ré em inscrever e manter o nome do autor nos órgãos 

de proteção ao crédito, também não restou demonstrado, conforme fora 

narrado, indícios mínimos de algum dano sofrido pelo reclamante. Cediço 

que no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra 

do artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob 

pena de improcedência da reclamação. A prova que deveria ter sido 

produzida pela parte reclamante não é impossível ou excessivamente 

impossível, haja que bastaria este ter juntado prova documental do seu 

direito, como manteve-se inerte, a improcedência se impõe. Além disso, 

restou incontroverso nos autos que após o pagamento da segunda 

parcela da dívida a ré retirou o nome do autor dos órgãos de proteção ao 

crédito, corroborando com o narrado na defesa. Nesse sentido, diz a 

doutrina: “O elemento primário de todo ilícito é uma conduta humana e 

voluntária no mundo exterior. I. Esses ilícitos, como atentado a um bem 

juridicamente protegido, interessa à ordem normativa do Direito justamente 

porque produz um dano. Não há responsabilidade sem um resultado 

danoso. Mas a lesão à bem jurídico cuja existência se verificará no plano 

normativo da culpa, está condicionada à existência, no plano naturalístico 

da conduta, de uma ação ou omissão que constitui a base do resultado 

lesivo. Não há responsabilidade civil sem determinado comportamento 

humano contrário à ordem jurídica.” (In, Rui Stocco, Tratado de 

Responsabilidade Civil, Editora Revista dos Tribunais, 5º Edição, São 

Paulo, 2001, página 95). Nesse sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CONSUMIDOR – CONSTANTE INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA E DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA – FALTA EFETIVA DE PROVA DA 

ALEGAÇÃO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – DANO MORAL 

– INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não havendo 

PROVAS suficientes nos autos das alegações dos recorrentes acerca da 

PROVA da efetiva da constante interrupção do fornecimento de energia e 

demora no restabelecimento do fornecimento de energia na residência, 

impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de 

acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo 

Civil. (TJMT - Recurso inominado nº 8010114-72.2017.8.11.0036, Relator: 

Juiz Sebastião de Arruda Almeida, 1ª Turma Recursal Temporária, Julgado 

em 12/11/2018). Destarte, como o reclamante não trouxe aos autos 

elementos mínimos quanto ao fato constitutivo do direito de ser indenizado, 

não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, a improcedência é medida que 

se impõe. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, OPINO acolhimento da preliminar arguida e 

no mérito pela IMPROCEDÊNCIA da ação. - OPINO, pela extinção do feito, 

nos termos do art. 485, VI do CPC em relação à Reclamada SCHEIR & 

RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, 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. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018965-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZAEL DE AGUIAR OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018965-62.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IZAEL DE AGUIAR OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINARES A reclamada levanta preliminar alegando que a 

parte reclamante não juntou comprovante de residência em seu nome, no 

entanto, rejeito a preliminar arguida pelo Reclamado, uma vez que ausente 

qualquer vício capaz de ensejar a inépcia da inicial, conforme previsão do 

parágrafo único do art. 330, § 1º do CPC. A propósito, segundo o 

magistério de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery : “(...) O 

autor pode juntar à petição inicial documentos que entende sejam 

importantes para demonstrar a existência dos fatos constitutivos de seu 

pedido (CPC 333 I). Há documentos, entretanto, que não são 

indispensáveis à propositura da ação, isto é, sem os quais o pedido não 

pode ser apreciado pelo mérito. A indispensabilidade da juntada do 

documento com a petição inicial é aferível diante do caso concreto, isto é, 

depende do tipo da pretensão deduzida em juízo. (...) (in JUNIOR, Nelson 

Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil 

Comentado e legislação extravagante, 10. Ed., Revista dos Tribunais, São 

Paulo, 2007, p. 552” Nessas condições, deve ser priorizado o acesso à 

justiça em detrimento de certas exigências, que acabam acarretando 

entrave processual e, por conseguinte, a ineficácia dos princípios que 

regem os juizados especiais, em atenção à celeridade processual. Afasto 

a preliminar de ausência de pretensão resistida arguida pelo reclamado, 

posto que o interesse processual está presente sempre que a parte tenha 

a necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, 

instaurar o processo) para alcançar o resultado que pretende, 

relativamente à sua pretensão. Ademais, a Constituição Federal, em seu 

artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao cidadão o acesso à justiça sem a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 565 de 688



necessidade de prévio requerimento na via administrativa, sendo o 

princípio da inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. III. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, 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. Trata-se de demanda 

em que a causa de pedir funda-se na alegação de que o autor possui com 

a reclamada um plano de telefonia de internet e telefone com a empresa. 

Informou que sua fatura do mês de setembro/2019 não havia sido 

recebida em sua residência, motivo pelo qual, entrou em contato com a 

reclamada e solicitou a 2ª via para pagamento. Informa que procedeu o 

pagamento da fatura sem observar que não se tratava de sua linha, 

motivo pelo qual, teve que proceder com um novo pagamento para que 

sua linha não fosse bloqueada. Aduz que desconhece o endereço da 

fatura enviada pela reclamada, que não contratou outro serviço da 

empresa. Ante tais fatos requer a devolução em dobro dos valores pagos 

de forma indevida, bem como a declaração de inexistência da relação 

jurídica em relação ao número (65) 3023 -8313, código do cliente n.: 8999 

4011, além da inexistência de débitos relacionados com a linha e danos 

morais. Por sua vez, em contestação a reclamada sustenta que houve a 

contratação dos serviços, e por isso não há que se falar em danos 

materiais e morais, para comprovar o alegado junto telas do sistema 

interno. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a contratação dos serviços pelo reclamante. 

Portanto, restou incontroverso o fato narrado na exordial, sendo que o 

reclamante se desincumbiu no ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, 

I do CPC, trazendo aos autos elementos mínimos que demonstram seu 

direito. A reclamada em sua contestação insiste na regularidade da 

contratação dos serviços, tendo em vista que fora localizado em 

observância ao seu sistema interno assinatura em nome do reclamante, 

possuindo faturas pendentes, conforme telas sistêmicas colacionadas 

junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de suas telas de sistemas 

em verdade repercutem imagens de seus programas de software, que em 

absoluto não se caracterizam como documentos, porque constituem 

dados que são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem 

qualquer participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão 

de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de 

serem produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, 

impossível reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a 

propriedade de convencer, não se caracterizando, pois, como prova no 

sentido próprio do termo, sendo apenas elementos indicativos que não 

devem ser tomados senão com reservas. Desta feita, a parte requerida 

não apresentou provas aptas a comprovar a validade e legalidade da 

contratação de seus serviços e da cobrança do débito e não tendo se 

descurado do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 

373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor 

do consumidor resta cabível, pois, a desconstituição do débito e da 

relação jurídica. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “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”. Não há dúvida de que a conduta 

do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral. Em relação aos danos materiais, 

entendo que merecem acolhimento. O artigo 42, parágrafo único do CDC 

dispõe que o consumidor cobrado de quantia indevida, tem direito a 

restituição em dobro daquilo que pagou. Em análise aos comprovantes de 

pagamento, o autor comprovou que pagou a quantia de R$116,10 (cento e 

dezesseis reais e dez centavos) referente ao serviço não contratado, 

devendo assim, ser restituído de forma dobrada. IV. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante para: 1 – Declarar 

a inexistência do débito e da relação jurídica referente ao número (65) 

3023 -8313, código do cliente n.: 8999 4011; 2 - Condenar a parte 

reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o 

INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do 

STJ. 3- JULGAR procedente o pedido de danos materiais, no valor de R$ 

232,20 (duzentos e trinta e dois reais e vinte centavos), já calculados de 

forma dobrada, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE 

a partir da citação e acrescido de juros legais a partir do desembolso. - 

Mantenho a liminar deferida. Sem custas ou honorários advocatícios nesta 

fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em 

julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, 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. Caso o requerido efetue o pagamento após o 

trânsito em julgado, e manifeste concordância com o montante, defiro, 

desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se 

os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-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 SENTENÇA Processo: 1019497-36.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VICTOR BRUNO SACCHI ALVES REQUERIDO: UBER DO 

BRASIL TECNOLOGIA LTDA. I.RELATÓRIO Dispensado o relatório nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida pela reclamada, pois todos aqueles que 

participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de 

qualquer outra natureza, por intermediarem transações entre o 

consumidor e terceiros devem responder solidariamente aos prejuízos 
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causados. A responsabilidade é objetiva, ou seja, independe da 

demonstração da culpa, porque fundada no risco da atividade econômica. 

Em sendo assim, a UBER é parte legitima a participar da lide, ingressando 

no polo passivo, se é apontada falha na prestação de serviço por parte do 

motorista, através do aplicativo que ela disponibiliza. Nesse sentido: 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. 

EXTINÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. 

CONSUMIDOR. TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. DANO MORAL. UBER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDO 

JULGADO PROCEDENTE, EM PARTE. TJ-DF: 0722788-54.2017.8.07.0016 

DF 0722788-54.2017.8.07.0016. III. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. In casu, 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. Alega o Autor que é usuário da plataforma, e que 

solicitou uma viagem no dia 24/10/2019 para retornar a sua residência, 

com o valor em R$ 26,19 (vinte e seis reais e dezenove centavos). 

Contudo, para a sua surpresa, uma hora depois foi surpreendido pelo 

estorno do valor inicialmente cobrado pela viagem, tendo este sido 

atualizado para R$ 50,97 (cinquenta reais e noventa e sete centavos), 

tendo em vista que a viagem foi finalizada em endereço diverso do seu 

desembarque. Afirma que tentou resolver a situação administrativamente, 

porém, não obteve êxito. Ante tais fatos pleiteia restituição em dobro do 

valor a maior cobrado pela viagem realizada, no montante de R$ 49,56 

(quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), bem como 

indenização por danos morais. A reclamada em sua defesa alega 

inexistência de ato ilícito, alega autonomia do prestador do serviço, sendo 

que a empresa não possui responsabilidade nesses casos, alega 

ausência de má-fé que caracteriza a restituição em dobro, por fim, requer 

a improcedência da ação. Em análise as provas trazidas pelo autor, o 

mesmo junta nos autos comprovantes de pagamento, cancelamento da 

cobrança inicial e a nova cobrança realizada no cartão. Além disso, junta 

conversas realizadas no aplicativo tentando solucionar o imbróglio 

causado, porém não obteve êxito, ou seja, se desincumbiu do ônus que 

cabia a ele, nos termos do art. 373, I do CPC. Conclusão a que se chega é 

que os valores foram cobrados de forma indevida, sendo a restituição a 

medida cabível. Não obstante a ilegalidade da cobrança dos valores aqui 

discutidos de R$ 24,78 (vinte e quatro reais e setenta e oito centavos), o 

pedido de restituição do valor desembolsado, em dobro, não encontra 

amparo legal para seu deferimento. Isso porque o pagamento em dobro 

previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, 

pressupõe a demonstração de má-fé, o que não ocorreu na espécie. No 

que concerne aos danos morais, cediço que se pressupõe importante 

ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e 

injusto sofrimento, de modo que, por não haver dano patrimonial 

propriamente dito, repara-se financeiramente o sofrimento, abalo à 

reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha 

causado. Segundo a melhor doutrina o mero dissabor, aborrecimento, 

mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano 

moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a 

dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por 

banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Ocorre que, na hipótese 

dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não configuram 

causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de 

dar ensejo a danos morais indenizáveis. Para que houvesse danos 

morais, caberia ao reclamante demonstrar alguma excepcionalidade, o que 

não houve, o entendimento da jurisprudência é de que meras cobranças 

indevida não são passiveis de indenização por danos morais. A propósito: 

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA 

ORIGEM E REGULARIDADE DA COBRANÇA. DEVER DE DESCONSTITUIR O 

DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. A autora narrou que recebeu cobrança indevida 

referente a serviço de internet não contratado. Postulou a desconstituição 

da dívida indevidamente cobrada, a retirada do nome dos órgãos de 

proteção ao crédito e indenização por danos morais. A decisão recorrida 

foi no sentido de desconstituir o débito de R$ 25,59. Recorreu o autor 

quanto ao pedido de indenização por danos morais. As Turmas Recursais 

Cíveis têm decidido reiteradamente que a mera cobrança indevida, por si 

só, não é suficiente a configurar dano moral, exceto situações peculiares. 

Não comprovado, no caso concreto, o cadastro negativo do nome da 

autora nos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outra situação 

excepcional que pudesse caracterizar o dano extrapatrimonial pleiteado. A 

situação vivenciada pela consumidora, ainda que evidente a cobrança 

indevida, não ultrapassou a barreira dos meros dissabores do cotidiano. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005909171, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva 

Raabe, Julgado em 01/03/2016)” Portanto, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil ensejadores de 

danos morais. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e 

no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo 

reclamante para: 1 – CONDENAR a reclamada a restituir ao reclamante, a 

título de danos materiais, o valor de R$ 24,78 (vinte e quatro reais e 

setenta e oito centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir da citação e acrescido de juros legais a partir do 

desembolso. 2- Opino pela improcedência dos danos morais. Sem custas 

ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 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. Caso o requerido 

efetue o pagamento após o trânsito em julgado, e manifeste concordância 

com o montante, defiro, desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito 

em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018979-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI JOSE ELIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO OAB - SC25897 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018979-46.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: AMAURI JOSE ELIAS REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. 

PRELIMINAR A reclamada solicitou a este juízo dilação de prazo para 

cumprir a medida liminar deferida por este juízo, sendo assim, acolho o 

pedido, e determino que a reclamada junte aos autos os documentos 

solicitados pelo reclamante no prazo de (cinco) dias, sob pena de 

aplicação da multa fixada na decisão. Rejeito a preliminar referente à 

impugnação do pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o 

momento oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na 

interposição de recurso inominado. Somente com a prática deste ato 

ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, 

pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por 

determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de 

incidência do artigo 98, CPC. III. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. In casu, 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. Trata -se de Ação de 

Obrigação de Fazer cumulada com Danos Materiais e Morais e Pedido de 
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Tutela Antecipada, na qual o Requerente pleiteia a portabilidade do plano 

para a empresa GEAP, diante da dificuldade de realizar consultas e 

procedimentos junto à Requerida. Alega em suma, que o CPF do seu filho 

não consta incluso corretamente no sistema da ANS, travando dessa 

forma, a aludida portabilidade. Deste modo, o Requerente realizou 

inúmeras tentativas de contato com a Requerida, porém, não obteve êxito. 

Por fim, sustenta que necessitou realizar o pagamento de consultas e 

exames de forma particular, despendendo para tanto, a quantia de R$ 

400,00 (quatrocentos reais). Dessa forma, pugna pela condenação da 

Requerida para que junte aos autos os documentos necessário para a 

realização da portabilidade do plano de saúde, o pagamento dos danos 

materiais sofridos em dobro, bem como, pela condenação por danos 

morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A reclamada, em 

síntese, alega que o reclamante não comprovou que realizou o pedido de 

portabilidade junto a reclamada, aduz ser imprescindível o 

encaminhamento de carta junto com os documentos necessários para o 

atendimento do procedimento. Alega ausência de dano moral e material, e 

ao final requer a improcedência da ação. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados, verifico que a reclamada não trouxe 

nenhuma prova de que atendeu as solicitações realizadas pelo 

reclamante, conforme os números de protocolos informados na exordial, 

gerando assim uma falha na prestação do serviço. Em que pesa a 

reclamada alegar que os valores solicitados a título de danos materiais 

devem ser de acordo com o contrato firmado entre as partes, a reclamada 

não juntou o mesmo para demonstrar quais são os valores que diz serem 

devidos. Além do mais, o reclamante somente não conseguiu marcar a 

consulta médica para seus filhos porque a reclamada deixou de prestar os 

serviços. Nesse caso, não há que se falar em reembolso parcial dos 

valores, uma vez que houve culpa exclusiva da reclamada em não cumprir 

com o contrato firmado junto ao reclamante. Em que pese o dever de 

restituir os valores pagos na consulta, não se aplica ao presente caso o 

disposto no art. 42, parágrafo único. O artigo se refere a cobranças que 

foram realizadas de forma indevida, o que não condiz com o presente 

caso. Sendo assim, tenho que a reclamada não se desincumbiram do ônus 

probatório que lhes competia (art. 373, II do CPC). Deste modo, uma vez 

consubstanciada a falha na prestação do serviço, o fornecedor responde 

de forma objetiva pelos danos causados, o que atrai a condenação da 

reclamada aos danos morais suportados. Não há dúvida de que a conduta 

da requerido provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

mesmo em dia com as faturas do seu plano de saúde, se viu impedido de 

usufruir dos serviços, além disso, ao tentar solicitar a portabilidade para 

outro plano de saúde não conseguiu em razão da má prestação do 

serviço da reclamada. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pelo parcial 

acolhimento das preliminares arguidas e no mérito pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante, para: 1- 

CONDENAR a reclamada a indenizar o reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo a quantia ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. 2- JULGAR procedente o pedido de danos 

materiais, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da citação e acrescido de 

juros legais a partir do desembolso. 3- Acolho a preliminar de dilação de 

prazo e determino que a reclamada, no prazo de (cinco) dias junte aos 

autos os documentos descritos na exordial, sob pena de aplicação da 

multa fixada na decisão liminar. - Mantenho a liminar deferida. Sem custas 

ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 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. Caso o requerido 

efetue o pagamento após o trânsito em julgado, e manifeste concordância 

com o montante, defiro, desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito 

em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019032-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSIVAL SELANO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019032-27.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NELSIVAL SELANO GONCALVES REQUERIDO: ENERGISA 

S/A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINAR Rejeito a preliminar de incompetência do juizado 

especial arguida em razão de necessidade de produção de prova pericial, 

tendo em vista que as provas existentes no processo são hábeis à 

formação de juízo de convicção. III. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo 

a Reclamante – consumidora - 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. Alega o reclamante que a Reclamada emitiu fatura 

de recuperação de consumo em junho de 2019 no valor total de R$ 

11.565,80 (Onze Mil Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta 

Centavos), a qual decorre de procedimento de apuração de irregularidade. 

No entanto alega que 10/08/2018 à 20/05/2019, passou a pagar o valor 

mínimo da fatura de energia, vez que o imóvel não estava habitado. Em 

que pese a atual locatária ter acompanhado a vistoria, o reclamante alega 

que não há que se falar em recuperação de consumo, vez que não 

possuía ninguém no imóvel. A reclamada, em sua defesa, sustenta que foi 

realizada vistoria e foram detectadas irregularidades na medição de 

consumo da unidade consumidora do reclamante, com desvio de energia 

no ramal de ligação, o que fazia com que uma parte do produto consumido 

não fosse registrada pelo aparelho, razão pela qual, foi emitida fatura de 

recuperação de consumo em atenção ao que dispõe a Resolução nº 

414/2010 da ANEEL, tornando legítimo os débitos discutidos nos autos por 

estar amparada pelo exercício regular do seu direito. Pois bem. Em regra, 

sendo verificada anormalidade no aparelho medidor, é procedente a 

cobrança de créditos que deixou de receber em virtude de tal 

irregularidade, conforme prevê a Resolução nº. 414/2010, da Agência 

Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Sabido que o atual entendimento do 

STJ é no sentido da possibilidade de cobrança de débitos inerente à 

recuperação de consumo, desde que a reclamada siga determinados 

procedimentos para efetuar a cobrança, o que foi realizado no presente 

caso. Sabido que o consumidor deve acompanhar a medição realizada 

pela reclamada, não podendo tal fato ser realizado de forma unilateral e 

sem a possibilidade de contraditório e ampla defesa. A Reclamada 

demonstrou efetivamente a existência de irregularidade na unidade 

consumidora, por meio de inspeção realizada no imóvel da demandante no 

dia 17/06/2019, ocasião em que verificou que a unidade consumidora 

estava com desvio de energia no ramal de ligação, trazendo aos autos o 

TOI – Termo de Ocorrência de Inspeção devidamente realizado e com 

assinatura da locatária (fato também confessado pelo autor), com fotos, 

demonstrando que havia irregularidades no medidor na unidade 

consumidora, o que estava impedindo a medição da energia efetivamente 

consumida no imóvel. Importante ressaltar que o reclamante junta em sua 

exordial a carta emitida pela reclamada para demonstrar os débitos, além 

do termo de ocorrência, demonstrando assim que a locatária acompanhou 

o serviço que foi realizado pelos prepostos da reclamada. Assim, há 

prova suficiente que demonstre que a parte autora usufruiu da prestação 

de serviço – energia elétrica –, possuindo a empresa ré, nessas 

condições, o direito de emitir fatura de recuperação de receita com 

amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL. Aliás, referida fatura foi 

extraída com base em critérios técnicos dos artigos 129, 130 V e 133 
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todos da Resolução n° 414/2010, da ANEEL. Logo, a cobrança discutida 

nos autos é legítima, pois se trata de recuperação de receita do período 

em que a energia consumida no imóvel da requerente não era 

corretamente medida. Com isso, vislumbro que a reclamada cumpriu com o 

procedimento previsto em lei, com isso trouxe aos autos elementos 

suficientes para demonstrar a regularidade do débito. Partindo dessas 

premissas, não há que se falar em declaração de inexistência de débito e 

cancelamento do TOI, razão pela qual não acolho o pedido formulado pela 

parte autora nesse sentido. Por todo o exposto, entendo que a reclamada 

está amparada pelo exercício regular do seu direito, não havendo no 

presente caso elementos ensejadores de responsabilidade civil. IV. = 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante. - Revogo a 

medida liminar anteriormente concedida. - Opino pela procedência do 

pedido contraposto realizado pela reclamada, condenando o reclamante a 

pagar o valor de R$ 11.565,80 (Onze mil quinhentos e sessenta e cinco 

reais e oitenta centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e 

aplicação de juros de mora a partir da contestação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, artigos 54 e 55). 

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, 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. Caso o autor efetue o pagamento 

após o trânsito em julgado, e o demandado manifeste concordância com o 

montante, defiro, desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito em 

julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019532-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA SILVA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REICYLA BRUNA OLIVEIRA OAB - MT20623/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARIO RODRIGUES (REQUERIDO)

RAMIRIE NUNES CAVALCANTE (REQUERIDO)

L M RODRIGUES MOVEIS PLANEJADOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO MELLI ARISI OAB - MT21848/O (ADVOGADO(A))

AYRTON CAMPOS MOREIRA OAB - MT17136/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019532-93.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KARINA SILVA CABRAL REQUERIDO: L M RODRIGUES 

MOVEIS PLANEJADOS - ME, LUIZ MARIO RODRIGUES, RAMIRIE NUNES 

CAVALCANTE I. RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 

38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINARES Inicialmente, acolho a preliminar de 

ilegitimidade ativa da 3º reclamada, uma vez que em análise aos fatos 

narrados não vislumbro sua responsabilidade ante a falha na prestação 

do serviço. Dessa forma, OPINO, pela extinção do feito, nos termos do art. 

485, VI do NCPC em relação à Reclamada RAMIRIE NUNES CAVALCANTE 

Rejeito a preliminar de extinção do feito ante a existência de cláusula 

arbitral existente no contrato firmado entre as partes. A mera propositura 

da presente ação pelo consumidor é apta a demonstrar o seu 

desinteresse na adoção da arbitragem, impondo-se o afastamento da 

cláusula arbitral, sob pena de restrição ao autor do seu direito de acesso 

à justiça, de modo que rejeito a arguição da referida preliminar. Afasto a 

preliminar de inaplicabilidade do CDC no presente caso, uma vez que a 

parte autora se enquadra como um indivíduo que adquiriu determinado 

produto e serviço por parte do reclamado (móveis planejados), incidindo 

assim os efeitos do diploma consumerista, conforme entendimento lógico e 

conciso de Aduz Zanetti (2005): “parte de um conceito econômico de 

consumidor e entende que não basta ser o adquirente ou utente 

destinatário final fático do bem ou serviços, deve ser também o seu 

destinatário final econômico, isto é, a utilização deve romper a atividade 

econômica para o atendimento de necessidade privada, pessoal, não 

podendo ser reutilizado, o bem ou serviço, no processo produtivo, ainda 

que de forma indireta.”(ZANETTI, ROBSON. A erradicação do binômio 

fornecedor-consumidor na busca do equilíbrio contratual . 

Monografias.com. Palestra realizada em São Paulo, a convite do 

International Business Communication - IBC dia 27 outubro 2005). Afasto a 

preliminar de rejeição da inversão do ônus da prova, tendo em vista que 

se confunde com o mérito da lide, de modo que com ele deve ser 

analisado. Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial 

arguida em razão de necessidade de produção de prova pericial, tendo em 

vista que as provas existentes no processo são hábeis à formação de 

juízo de convicção. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência, principalmente 

pelo fato da parte autora ter juntado vídeos demonstrando a situação dos 

móveis, além disso, juntou projeto de como deveriam ser os mesmo, nesse 

caso, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, 

do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo a 

Reclamante – consumidora - 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. Alega a Reclamante que contratou junto à empresa 

Reclamada a elaboração do projeto, confecção dos móveis planejados e a 

instalação destes, compondo o contrato entabulado entre as partes o 

ajuste no valor total de R$ 14.250,00 (quatorze mil e duzentos e cinquenta 

reais), com a seguinte forma de pagamento: 1. Entrada de R$ 3.000,00 

(três mil reais); 2. 10/06/2019 R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); 3. 

10/07/2019 R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); 4. Em Julho o valor de 

R$ 2.250,00 (dos mil e duzentos e cinquenta reais) dividido em 6x no 

Cartão e Crédito; 5. E R$ 6.000,00 (seis mil reais) em 10x (cheque) de R$ 

600,00 (seiscentos reais) a ser descontado a partir de Agosto/2019; (RS 

3.600,00 estofados + 4 Folhas de cheque de 600,00). Aduz a exordial 

petitória que o contrato foi assinado no dia 21/05/2019 logo o prazo para 

entrega dos moveis estava prevista para 23/07/2019 (45 dias úteis), 

porém a entrega não foi feita e o proprietário da empresa havia informado 

que estava passando por dificuldades financeiras e que não tinha recurso 

para finalizar o projeto. Alega a Autora que, por intermédio de sua patrona, 

procurou a empresa e fez a novação de contrato em 12/08/2019 momento 

em que o proprietário da empresa garantiu que entregaria os móveis 

pontuando datas e prazos para entrega de para cada cômodo do 

apartamento de contrapartida a Requerente repassaria os valores 

faltantes do contrato que equivaliam a R$ 2.400,00 (dois mil e 

quatrocentos reais) quatro folhas de cheque (fevereiro março, abril e maio 

de 2020) e os R$. 250,00 (duzentos e cinquenta reais). A Demandante 

afirma que foram entregues os móveis, todavia aduz que são de qualidade 

inferior ao contratado e que alguns estariam inacabados, afirma ainda que 

sustou os cheques pré-datados no valor total R$ 2.400,00 (dois mil e 

quatrocentos reais). Desse modo, alega que os reclamados não 

cumpriram com as obrigações contratuais, razão pela qual pleiteia a 

condenação à obrigação de fazer, ao pagamento de indenização por 

danos morais e materiais. Do outro lado, os reclamados por sua vez 

alegam que não conseguiram cumprir o contrato por motivo de força maior, 

alegam que a atora criou dificuldades para que o contrato fosse cumprido, 

alegam que não há que se falar em danos materiais, bem como danos 

morais, requerendo ao final a improcedência da presente demanda. 

Inicialmente, tenho que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se 

orienta no sentido de que de acordo com a teoria da responsabilidade, o 

fornecedor, fabricante e prestador de serviços responderão 

independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos 

causados aos consumidores por vícios relativos aos produtos e serviços. 

Da análise dos autos, é possível verificar que houve o descumprimento do 

contrato por parte dos Reclamados, restando devidamente comprovado 

nos autos que este não cumpriram com os prazos estabelecidos, nem com 

os projetos dos móveis, conforme se vê nos vídeos juntados pela parte 

autora. A autora por sua vez comprovou que cumpriu com as suas 

obrigações contratuais, realizando o pagamento das parcelas acordadas 

no contrato, não tendo o reclamado, contudo procedido à entrega total dos 

móveis, o que por óbvio legitimou a atitude da autora em sustar os 

cheques finais. Convém salientar que os reclamados não juntam 

absolutamente nenhuma prova de suas alegações, inexistindo assim 

qualquer suporte autorizador que lhe desse guarida para não ter cumprido 

com o negócio realizado, surgindo assim o seu dever de indenizar a 
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consumidora pelos prejuízos experimentados. Nesse sentido é a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – 

PRELIMINAR REJEITADA - FALTA DE ENTREGA DO PRODUTO – 

RESCISÃO CONTRATUAL - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – 

QUANTUM RAZOÁVEL – VALOR MANTIDO MULTA CONTRATUAL – 

IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO 

PAGAMENTO DO PREÇO AJUSTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 476 DO 

CC –– RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que, versando 

relação de consumo, a solução da controvérsia deve partir da 

principiologia do Código de Defesa do Consumidor, fundada na 

solidariedade entre todos aqueles que participam da cadeia de produção 

ou da prestação de serviços, a teor do que dispõe o parágrafo único do 

artigo 7.º da Lei Consumerista. Embora não encontre amparo direto na lei, 

a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do 

quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, 

bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que 

o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira 

caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas 

que não leve o devedor a bancarrota. Deve o julgador se atentar, também, 

para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o 

caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento 

patrimonial em favor da vítima. Valor indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) mantido. Segundo o art. 476 do Código Civil, enquanto um dos 

contratantes não cumprir com o ajustado em contratos de natureza 

bilateral, não pode exigir que o outro contratante o faça. Não tendo o 

comprador efetuado o pagamento da totalidade do preço ajustado, não 

pode pretender a aplicação, ao fornecedor, da multa por descumprimento 

do contrato, embora configurado o não cumprimento na entrega dos 

móveis. (N.U 0041944-90.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020). 

Em relação ao prejuízo imaterial, é cediço que o atraso na entrega de 

móveis planejados, após devidamente contratado e quase que na 

totalidade pago, constitui fato ensejador de angústia e sofrimento, 

passível, portanto, de indenização. Logo, indubitável a existência do dano 

no caso em tela. Restou demonstrado que a situação experimentada 

causou induvidoso dano moral, consistente no desconforto e extremo 

aborrecimento causado pela demora injustificada da demandada em 

entregar os móveis, e posteriormente confirmando que não os entregaria 

nos moldes previamente ajustados em contrato, situação que extrapolou o 

mero dissabor decorrente de simples inadimplemento contratual. Urge 

salientar que a situação em análise versa sobre verdadeira ilicitude 

praticada pela Ré, uma vez que, conforme esposado, a não entrega da 

mobília conforme o contratado importou em ato contrário à ordem jurídica. 

Assim, na indenização pelo dano moral, o que é levado em conta é a 

tristeza impingida pelo ato lesivo e, no caso específico dos autos, paga-se 

pelo desconforto exagerado oportunizado àquele que se vê impedido de 

usufruir de tempestivamente de bens pelo qual pagou. Assim, a conduta 

noticiada ostenta potencial ofensivo ao direito da personalidade da parte 

reclamante, a qual faz jus a uma compensação pelo abalo extrapatrimonial 

experimentado, visto que se sujeitou a uma completa desconsideração da 

promovida, e foi submetido a inúmeras tentativas frustradas de resolução 

do problema, experimentando assim diversos dissabores, o que não se 

trata de mero aborrecimento corriqueiro, além da impossibilidade de 

utilização do bem adquirido e, no que se refere ao montante a ser fixado, é 

de salientar que o prejuízo moral experimentado pelo Requerente deve ser 

ressarcido numa soma que puna a demandada, e sirva para que ela honre 

os ajustes firmados com os seus clientes que nela depositam os seus 

sonhos e expectativas. Com relação ao pedido de indenização por danos 

materiais, tenho que ante ao descumprimento do contrato por parte do 

Reclamado, este deverá proceder a restituição do valor pago pelo 

Reclamante no importe de R$ 2.427,85 (dois mil e quatrocentos e vinte e 

sete reais e oitenta e cinco centavos), devidamente atualizado desde o 

efetivo desembolso. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição parcial das 

preliminares arguidas e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pela reclamante para: 1- CONDENAR os Reclamados, 

solidariamente, a pagarem a reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% 

ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data 

(súmula 362 do STJ); 2- CONDENAR os Reclamados, solidariamente, a 

pagarem a Reclamante a título de danos materiais, a quantia de R$ 

2.427,85 (dois mil e quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do 

desembolso e juros legais de 1% ao mês a partir da citação. - ACOLHO a 

preliminar arguida pela terceira Reclamada, vez que não verifico sua 

responsabilidade sobre o ato ilícito ora questionado pela Reclamante. 

Dessa forma, OPINO, pela extinção do feito, nos termos do art. 485, VI do 

CPC em relação à Reclamada RAMIRIE NUNES CAVALCANTE. Sem custas 

ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 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. Caso o requerido 

efetue o pagamento voluntário após o trânsito em julgado e o autor 

manifeste concordância, defiro, desde já, a expedição de alvará. Após o 

trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020635-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS VERDAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA MOREIRA OAB - MT17683-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVAILDE BOMFIM DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020635-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: AUTO PECAS VERDAO LTDA - ME REQUERIDO: EVAILDE 

BOMFIM DOS SANTOS I. RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE proposta 

por Auto Peças Verdão LTDA - ME em desfavor de Evailde Bomfim dos 

Santos. Em síntese, sustenta o requerente que é credor da parte 

requerida, em relação a cheque emitido no valor de R$ 270,00 (duzentos e 

setenta reais). Narra que tentou resolver o problema de forma 

administrativa, porém não obteve êxito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Nota-se que a parte ré foi regularmente intimada e mesmo 

assim não compareceu à sessão de conciliação, bem como deixou de 

apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Cumpre 

esclarecer que nos Juizados Especiais a revelia somente é decretada 

quando a parte reclamada deixa de comparecer em audiência e a 

confissão ficta somente se aplica diante da inércia quanto à apresentação 

da peça de defesa. Deste modo, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95, 

declaro a confissão ficta e a revelia da requerida. Logo, diante das provas 

trazidas aos autos pela parte autora e pela ausência de elementos que 

afastem essas provas, entendo cabível o pleito autoral. Corroborando: 

AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÓTICA. 

PRETENSÃO EMBASADA TAMBÉM EM CHEQUE PRESCRITO. EFEITOS DA 

REVELIA. VEROSSIMILHANÇA. PROCEDÊNCIA. Mostrando-se plausíveis 

os fatos alegados pela parte autora e diante da revelia do réu, presume-se 

a veracidade dos fatos. Recurso provido. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71002634715 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 

17/03/2011, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/03/2011). Logo, a procedência da pretensão contida na 

inicial, com o reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se 

impõe, mormente porque há documentos que demonstram a relação 

jurídica entre as partes, bem como a ausência de pagamento dos serviços 

prestados pela parte autora. Importante salientar que consoante 
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orientação do Superior Tribunal de Justiça emanada do julgamento do 

Recurso Especial Repetitivo nº. 1.556.834/SP, de relatoria do Ministro Luis 

Felipe Salomão, os valores devem ser atualizados da seguinte forma: “Em 

qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a 

correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na 

cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição 

financeira sacada ou câmara de compensação.” III. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo procedente a pretensão contida na peça inicial e, por 

consequência, condeno a parte reclamada a pagar à parte autora 

importância de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), devendo ser 

acrescidos de correção monetária pelo índice INPC a partir da data da 

emissão estampada nas cártulas (07/08/2019), e juros moratórios de 1% 

ao mês a contar a partir da primeira apresentação ao banco sacado e, o 

faço, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários advocatícios nesta 

fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em 

julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, 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. Caso o requerido efetue o pagamento voluntário 

após o trânsito em julgado e o autor manifeste concordância, defiro, desde 

já, a expedição de alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos 

ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020839-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA SOARES DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA INEZ PINTO DIAS LEITE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020839-82.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUANA SOARES DE OLIVEIRA CAMPOS REQUERIDO: 

MARIA INEZ PINTO DIAS LEITE I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Rejeito a preliminar de 

ausência de recolhimento de custas, ante a sentença de extinção 

proferida nos autos de nº 8013630 -74.2018.811.0001. Em análise a 

sentença, é possível visualizar que o Douto Magistrado suspendeu por 5 

anos o pagamento das custas, uma vez que a parte requereu a aplicação 

dos benefícios da justiça gratuita, sendo assim, não há que se falar em 

indeferimento da petição. Afasto a preliminar de falta de interesse de agir 

arguida pela reclamada, posto que o interesse processual está presente 

sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão. Ademais, a Constituição Federal, 

em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao cidadão o acesso à justiça 

sem a necessidade de prévio requerimento na via administrativa, sendo o 

princípio da inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. Rejeito a 

preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que a parte autora traz aos autos 

comprovante fornecido pela própria reclamada de que residia no imóvel. 

Deixo para apreciar o pedido de produção de prova pericial formulado pela 

requerida, tendo em vista o longo tempo decorrido desde a ocorrência dos 

fatos (março de 2015) e as providências já adotadas na manutenção do 

poço desde então, o que poderá comprometer o resultado da prova. 

Rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial – ausência da causa de 

pedir – pedido de indenização por danos morais, pois diferentemente do 

alegado, não há se falar em inépcia da inicial por ausência de causa de 

pedir no que se refere aos danos morais, pois o motivo/causa do pedido é 

a própria contaminação descrita, que teria ocasionado danos a autora. III. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado nos moldes do artigo 355, I, do 

CPC. Em análise ao caso concreto, aplica em relação ao ônus probatório o 

disposto no art. 373 do CPC, cabendo assim, a parte autora provar os 

fatos constitutivos do seu direito e a parte ré os fatos extintivos, 

modificativos e impeditivos dos direitos da parte autora. Aduziu o autor em 

sua peça inicial que residia no imóvel da ré, no entanto, informa que em 

05/03/2015, teria ocorrido uma grande epidemia no residencial, alegando 

que houve manifestação de todos os moradores, em consequência de 

supostas dores, mal -estar e febre, e que os moradores teriam procurado 

ajuda médica, em decorrência de possível intoxicação, causada pela 

contaminação de água que seria fornecida pelo residencial. Traz em sua 

inicial que, tal situação teria provocado a suspensão do fornecimento de 

água por mais de 10 dias, alegando ainda que o fornecimento de água aos 

moradores seria de um poço irregular. Dessa forma, o fornecimento da 

água pelo residencial aos moradores de água de poço irregular, ocasionou 

forte risco a saúde dos moradores e grande mal-estar, gerando 

sentimento de humilhação e impotência. Ante tais fatos requer a 

condenação da requerida em danos morais. A reclamada em sua defesa 

alega que sempre realizou as manutenções e limpezas necessárias ao 

bom funcionamento do residencial, alega que não há como atribuir os fatos 

narrados na exordial à água do condomínio, uma vez que a água não foi 

periciada. Alega que a água é armazenada de maneira adequada e 

periodicamente higienizada. Informa que houve culpa exclusiva da vítima, 

pois a mesma não tomou os devidos cuidados para utilização da água. 

Informa que o laudo que a parte autora trouxe aos autos não tem o condão 

de comprovar o alegado em sua exordial. Sendo assim, alega que os fatos 

narrados não dão ensejo aos danos morais pleiteados pela parte autora, 

requerendo ao final a improcedência da ação. Logo, diante dos 

documentos trazidos pela parte autora, quais sejam, laudo e termo de 

notificação expedido pela vigilância sanitária de Cuiabá e pela ausência de 

elementos que afastem essas provas, entendo cabível o pleito autoral, 

pois a autora trouxe aos autos elementos mínimos que comprovam o nexo 

de causalidade entre os fatos e a conduta. Em que pese as alegações 

trazidas pela parte ré, é possível visualizar que os documentos juntados 

na contestação que teriam o condão de comprovar que a águas estava 

apta para uso se refere a data anterior aos fatos narrados na exordial. 

Assim sendo, a requerida não logrou êxito em se desincumbir do ônus que 

lhe é imposto por força do art. 373, II, do CPC, motivo pelo qual me 

permitem aceitar como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Cumpre 

ressaltar que o artigo 927 do Código Civil prevê que aquele que, por ato 

ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, in verbis: Artigo 927 

- Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. Parágrafo único - Haverá obrigação de reparar o 

dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 

quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, 

por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Por sua vez, o artigo 

186 do precitado diploma legal menciona que aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Artigo 

186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. Nesse contexto, entendo que, na 

hipótese concreta dos autos, restou comprovado risco a saúde proferida 

pela demandada contra a autor, razão pela qual provado está o dano 

moral deste fato decorrente, tratando-se, pois, de dano in re ipsa. Logo, 

provado o fato básico, isto é, o ponto de apoio, provado está o dano, 

suporte fático do dever de reparar o dano. Isso se infere da convivência 

societária natural, a qual prima pelo respeito à dignidade de cada ser 

humano. Cabe ao autor provar o fato básico e alegar a consequência 

natural, o fato-consequência. A indenização, não há dúvida, deve ser 

suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada 

mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, 

ensejador de novo dano. O valor a ser arbitrado deve ser compatível com 

a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento 

experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, 

as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se 

fizerem presentes. Presentes, pois, os pressupostos na responsabilidade 

civil (o dano, o nexo de causalidade e a conduta ilícita do requerido), 

impõe-se reconhecer o dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela requerente para: 1- 

CONDENAR a requerida a indenizar a requerente no valor de R$ 3.000,00 
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(três mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês 

a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e 

correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça). Sem custas ou honorários advocatícios 

nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito 

em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, 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. Caso o requerido efetue o pagamento voluntário 

após o trânsito em julgado e o autor manifeste concordância, defiro, desde 

já, a expedição de alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos 

ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019410-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIA BASTO DE SOUSA OAB - MT9841-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LGF COMERCIO ELETRONICO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FERNANDES ANDRADE OAB - SP272017 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019410-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA REQUERIDO: LGF 

COMERCIO ELETRONICO LTDA. I. RELATÓRIO Dispensando o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Rejeito a preliminar de 

perda do objeto/ ausência de pretensão resistida arguida pela reclamada 

em razão da entrega dos produtos, o fato de terem sido entregues os 

produtos não faz afastar a necessidade de análise dos danos morais 

sofridos pela autora, sendo necessária a análise do mérito da presente 

demanda. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. In casu, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo a Reclamante – 

consumidora - 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. 

Pleiteia a Reclamante a condenação da Reclamada a pagar-lhe 

indenização por danos morais, fundamentando o pedido em razão de que 

na data de 02 .10.2019, realizou uma compra no site da requerida dos 

seguintes produtos: de Cama Casinha Montessoriana Padrão Casal com 

Grade Branca, no valor total de R$ 895,15, (oitocentos e noventa e cinco 

reais e quinze centavos), pagos via boleto bancário, conforme 

comprovante anexo aos autos. Alega a requerente que a entrega dos 

produtos estava prevista para 19 a 36 dias úteis a contar da confirmação 

de pagamento, que se deu em 03.10.2019. Desta feita, recebeu a 

requerente a informação de que o prazo de entrega estava previsto para 

25.11.2019. Na data de 21.11.2019, alega a requerente ter entrado em 

contato com a requerida para saber o andamento da entrega, momento em 

que fora informada que devido a demanda, seus produtos não estavam 

mais em estoque e que seriam entregues em 16.12.2019. Ante tais fatos 

solicitou o cancelamento da compra e a devolução dos valores, porém não 

obteve êxito. A Reclamada, em sua defesa, alega que o produto já foi 

devidamente entregue, conforme informado e comprovado nos autos, 

aduz ser impossível restituir a reclamante a reclamante dos valores pagos 

ante a entrega do produto, alega ausência de elementos ensejadores de 

danos morais, sendo que a situação deu ensejo a meros aborrecimentos, 

com isso, requer a improcedência da ação. Analisado o processo e os 

documentos que o instruem, verifico assistir a razão à reclamante em 

relação aos danos morais pleiteados, posto que a Reclamada não 

comprovou o motivo da demora excessiva na entrega dos produtos, que 

somente foram entregues após a propositura da presente demanda. Desta 

feita, verifico que houve falha na prestação do serviço pela Reclamada à 

medida que não efetuou a entrega do produto adquirido pela Reclamante 

dentro do prazo que havia indicado no momentos da compra, além disso, a 

reclamante somente teve ciência de que o produto não seria entregue 

porque entrou em contato com a reclamada, que em momento algum 

cumpriu com o seu dever de informação previsto no CDC. Assim, a 

situação demonstra o descaso e desrespeito da Reclamada no 

atendimento aos seus consumidores, e entendo que ultrapassa o limite do 

mero aborrecimento, devendo reparar os danos a ele causados. 

Corroborando: “CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COMPRA DE TELEVISOR VIA INTERNET. DEMORA EXCESSIVA 

NA ENTREGA DO PRODUTO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE 

CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO PARA R$ 1.000,00. A situação 

trazida aos autos autoriza a indenização por danos morais, notadamente 

em razão de sua função dissuasória, uma vez que a demandada agiu em 

manifesto descaso com o consumidor, atrasando por meses a entrega do 

produto adquirido. Os transtornos vivenciados extrapolam o dissabor 

inerente às relações comerciais e ultrapassam o mero descumprimento 

contratual, inexistindo justificativa para... (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003367869 RS, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 18/07/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/07/2012).” Em relação aos danos 

materiais, entendo que não merece prosperar. Em análise aos documentos 

juntados com a contestação é possível visualizar que os produtos foram 

entregues para a consumidora, com isso, para se evitar o enriquecimento 

sem causa, entendo que os valores não devem ser devolvidos. IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação e o faço para: 1- CONDENAR a 

reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais suportados, no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo a quantia ser acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. 2- Opino pela improcedência dos danos materiais. 

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o 

art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos 

ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. 

Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 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. Caso o 

requerido efetue o pagamento após o trânsito em julgado, e o autor 

manifeste concordância com o montante, defiro, desde já, a expedição de 

alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020507-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020507-18.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EMANUEL TORRES FRANCA REQUERIDO: CLARO S.A. I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC, sendo a Reclamante – consumidora - 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. Trata-se de ação de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais e matérias em que 
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o autor alega que solicitou a portabilidade de suas linhas móveis em 

11/11/2019, e que o procedimento foi concluído em 19/11/2019 e o 

cancelamento de seus produtos NET em 21/11/2019. Aduz que a fatura 

com vencimento em dezembro de 2019 constou a cobrança dos valores 

integral, mesmo o serviço tendo sido suspenso antes do fechamento do 

ciclo da fatura. Ante tais fatos, pleiteia indenização pelos danos morais 

sofridos por cobrança indevida, bem como a restituição em dobro dos 

valores pagos a mais. A reclamada, a seu turno, rechaça os argumentos 

sustentados pelo demandante, alega que realmente foram cobrados 

valores a mais referentes as faturas de internet e TV, no entanto, em 

relação a fatura das linhas móveis os valores foram cobrados de forma 

devida. Para comprovar o alegado junta as faturas e o período referente 

as cobranças, ou seja, utilização referente ao mês anterior ao da 

portabilidade. Alega que os valores cobrados a mais forma abatidos na 

fatura de janeiro de 2020. Informa ainda que o reclamante ficou com fatura 

em aberto em relação as linhas móveis nos valores de R$ 52,13 

(cinquenta e dois reais e treze centavos), proporcional ao tempo que 

utilizou os serviços, antes da portabilidade. Senso assim, entendo que não 

há que se falar em danos materiais a serem restituídos. Instado a se 

manifestar, o reclamante deixou de apresentar impugnação para rebater 

os fatos e provas trazidos na contestação, ou seja, não se desincumbiu 

do ônus que cabia ele, nos termos do art. 373, I do CPC. Cediço que cabe 

à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito. Em analise 

aos documentos juntados nos autos, vislumbro que a reclamada 

conseguiu comprovar os fatos que trouxe em sua defesa, conforme 

supracitado, sendo assim, se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos 

termos do art. 373,II do CPC. Sabido que a indenização por danos morais 

pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe 

acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver 

dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o 

sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato 

ilícito tenha causado. Segundo a melhor doutrina o mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Ocorre que, na 

hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não 

configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação 

capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis, sendo que é 

entendimento pacífico da jurisprudência que mera cobrança indevida não 

da ensejo da danos morais, vejamos: “APELAÇÃO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. MERA COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DANO 

MORAL PRESUMIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. NO CASO, A COBRANÇA INDEVIDA 

NÃO RESULTA EM DANO MORAL PRESUMIDO SEGUNDO ENTENDIMENTO 

SEDIMENTADO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA, REMANESCENDO 

CATALOGADO COMO MERO DISSABOR OU ABORRECIMENTO DO 

COTIDIANO INCAPAZ DE ENGENDRAR ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. 2. A 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO 

INDEVIDO E A MÁ -FÉ DAQUELE QUE PROCEDEU À COBRANÇA , O QUE 

SE CONFIGURA HÁ HIPÓTESE , ANTE A FALTA DE PROVAS DA 

EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO . 3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO À 

UNANIMIDADE.” (TJ -PE – APL: 5191237 PE, RELATOR : HUMBERTO 

COSTA VASCONCELOS JÚNIOR , DATA DE JULGAMENTO : 13/02/2019, 

1ª CÂMARA REGIONAL DE CARUARU – 1ª TURMA , DATA DE 

PUBLICAÇÃO : 21/02/2019). Para que houvesse danos morais, caberia ao 

reclamante demonstrar alguma excepcionalidade, como, por exemplo, a 

inclusão indevida do seu nome em órgão de devedores, o que não houve. 

Portanto, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil ensejadores de danos morais. III. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na petição inicial. 

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o 

art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos 

ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. 

Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 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. Após o 

trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020476-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SARAIVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020476-95.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUZIA SARAIVA ROCHA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. As 

partes efetuaram composição amigável, conforme análise da 

movimentação processual. (ID. 29694506) Ante o exposto, HOMOLOGO O 

ACORDO firmado pelas partes para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos mediante sentença, em conformidade com o estatuído no art. 57, 

da Lei n. 9.099/95, julgando EXTINTO o processo com julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 487, III, do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, 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. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021532-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DOS SANTOS MOURA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA OAB - MT21608/O (ADVOGADO(A))

LILIAN MILLER OAB - MT12022/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021532-66.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SONIA DOS SANTOS MOURA CASTRO REQUERIDO: OI S/A 

I. RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINAR Rejeito a preliminar de suspensão do feito, o caso 

em testilha trata-se de caso diverso dos casos relatados nos Recursos 

Especiais de demanda repetitiva, sendo assim, passo a análise do mérito. 

III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo a Reclamante – 

consumidora- 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. 
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Alega a parte autora que era usuária dos serviços da reclamada, informa 

que as faturas eram pagas via débito automático em sua conta bancária, 

aduz que em 06/02/2018 solicitou o cancelamento do serviço da 

reclamada, sendo informada pela atendente que o pedido havia sido 

concluído com sucesso e não haveria mais débitos na conta. No entanto, 

informa que em 07/03/2018, novamente foi solicitado outro cancelamento 

dos serviços, sendo confirmado que estavam cancelados. Ocorre que, 

mesmo tendo efetuado o cancelamento dos serviços a reclamada 

continuou a debitar na conta bancária da reclamante o valor do serviço 

não prestado. Assim requer, danos morais, materiais e declaração do 

encerramento do contrato na data de 06/02/2018. Em sua contestação, a 

reclamada alegou que os serviços estavam sendo prestados regularmente 

sendo as cobranças lícitas, alega ausência de comprovação dos fatos, 

inexistência de danos morais e materiais, e por fim, pugnou pela 

improcedência da ação. No caso vertente, a requerente alegou a falha no 

serviço prestado por cobrança indevida referente serviço não prestado, 

uma vez que já tinha sido solicitado o seu cancelamento, reiteradas vezes, 

conforme protocolos apresentados. Neste contexto, caberia à parte 

reclamada comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou 

seja, deveria provar a licitude da cobrança por prestação efetiva dos 

serviços e que não houve falha no serviço oferecido, o que não fez, 

criando em seu desfavor obrigação de indenizar. Sendo que sequer 

houve contestação específica acerca dos protocolos administrativos 

apresentados pela autora. Saliento que, não há provas suficientes nos 

autos que comprovam as articulações fático-jurídicas invocadas pela 

parte reclamada, de modo que a produção probatória que lhe incumbiria 

não foi realizada, desatendendo o disposto no inciso II, do artigo 373, do 

Código de Processo Civil. Sendo assim, tenho que a prestação do serviço 

pela empresa reclamada foi deficiente, pois ficou evidenciado nos autos 

que não cancelou adequadamente os serviços inicialmente contratados, 

mas efetuou a cobrança como se o mesmo estivesse em funcionamento, 

mesmo após pedido expresso de cancelamento pelo autor, conforme 

protocolos juntados na exordial. Nessas condições, concluo que a 

prestação de serviço foi falha e, portanto, culmina o seu dever de 

indenizar a parte reclamante pelos danos morais e materiais a ela 

causados, mormente pelas cobranças debitadas na conta da parte autora, 

mesmo após o pedido de cancelamento. Imperioso, também, destacar que 

o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela 

responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em 

face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de 

zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com 

os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor. 

Portanto, a restituição dos valores cobrados da reclamante é medida que 

se impõe, restando caracterizada a hipótese do artigo 42, parágrafo único, 

do Código de Defesa do Consumidor. Em análise aos comprovantes 

juntados nos autos é possível visualizar que a reclamante efetuou o 

pagamento de R$ 786,58 (setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e 

oito centavos). Em relação aos danos morais, a reparação é garantida 

pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, pelo artigo 186 do 

Código Civil, bem como pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a desídia da reclamada. Tratando-se de 

responsabilidade objetiva, cumpre, de regra, ao consumidor, demonstrar o 

fato, o prejuízo e o nexo de causalidade. Contudo, no feito vertente, como 

se trata de indenização por danos morais, basta à vítima positivar a 

existência de ato capaz de lhe provocar abalo psicológico, de forma a 

influenciar negativamente em sua esfera íntima, além da normalidade, 

conforme vem decidindo reiteradamente o C. Superior Tribunal de Justiça: 

“(...) 1”. Conforme entendimento firmado nesta Corte, "não há falar em 

prova de dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o 

sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam" (Precedentes: Resp. 

261.028/RJ Rel. Min. Menezes Direito; REsp. 294.561/RJ Rel. Aldir 

Passarinho Júnior; REsp. 661.960/PB Rel. Min. Nancy Andrighi). (...) (STJ 

RESP nº 727369/AL, Min. Jorge Scartezzini, DJ 16/05/2005, p. 366). Nesse 

passo, verifica-se que a falha na prestação do serviço é fato suficiente a 

ensejar frustração, constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes 

cotidianas a que somos todos suscetíveis. No caso vertente, iniludível a 

intranquilidade ocasionada à parte autora, eis que incumbe ao fornecedor 

do serviço conduzir-se de forma a atender as expectativas do 

consumidor, na prestação do serviço, concretizando todas as 

providências necessárias a resguardar sua integridade, física e moral. Ao 

se desincumbir dessa obrigação, responde pelos prejuízos correlatos. 

Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a parte autora, cabendo a 

este Juízo fixar a indenização por dano moral atendendo os princípios da 

razoabilidade, da capacidade econômica da parte ré e da exemplaridade. 

Sobre este tema, diga-se ainda, que deve atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade 

econômica do atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não 

haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Logo, 

concluo que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante para: 1 

– CONDENAR a reclamada a restituir ao reclamante, a título de danos 

materiais, o valor de R$ 1.573,16 (mil quinhentos e setenta e três reais e 

dezesseis centavos), já calculado em dobro, o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da citação e acrescido de juros 

legais a partir do desembolso. 2 - CONDENAR a parte reclamada ao 

pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% 

ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir 

da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ. 3- 

DECLARAR que houve a rescisão contratual na data de 06/02/2018, 

conforme protocolos juntados nos autos. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, 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. Caso o requerido efetue o 

pagamento voluntário após o trânsito em julgado e o autor manifeste 

concordância, defiro, desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito em 

julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018539-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILDETE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH AIARDES OAB - MT15463-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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018539-50.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GILDETE SOUZA DA SILVA REQUERIDO: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. III. MÉRITO Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Por 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 aquele a demonstrar a 

sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. A reclamante alega que desconhece o montante que vem 
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sendo descontado em seu benefício no valor de R$ 298,55 (duzentos e 

noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos). Informa que ao entrar 

em contato com o banco para saber o motivo dos descontos foi informada 

que se tratava de empréstimo realizado no valor de R$ 12.033,45(doze mil 

e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos), parcelado em 

72(setenta e duas) vezes. No entanto, informa que não firmou contrato 

junto ao banco, porém diz em sua exordial que se dirigiu até o banco 

reclamado no mês de julho/2019 para saber se tinha margem de 

empréstimo, após, o banco reclamado entrou em contato e ofereceu a 

opção de um empréstimo que quitaria todos os empréstimo anteriores, 

porém a mesma informa que não houve ratificação dos termos. Narra que 

alguns meses após o fato recebeu um depósito em sua conta, porém não 

soube informar de onde veio o montante. Sendo assim, requer a 

restituição em dobro dos valores que foram descontados de forma 

indevida, a declaração de inexistência de relação jurídica, bem como 

indenização pelos danos morais sofridos. O reclamado, em sua defesa, 

sustenta que houve regular contratação do empréstimo de pela autora, 

alega que se trata de refinanciamento de débitos anteriores, e que a 

mesma deu ciência por meio de SMS de conclusão de operação, conforme 

juntado na contestação. Além disso, o reclamado junto nos autos 

comprovante de TED realizado na conta da reclamante, foto no dia da 

contratação dos valores, bem como contratos anteriores assinados pela 

reclamante que demonstram que possuía débitos junto a instituição, sendo 

assim, possível a realização de refinanciamento da dívida que possuía. 

Dessa feita, diante do conjunto probatório apresentado nos autos, resta 

claro que a instituição demandada realiza os descontos da forma 

acordada em contrato e que os mesmos foram autorizados 

expressamente, não havendo qualquer ilegalidade no ato de efetuá-los, 

uma vez que correspondem ao pagamento do empréstimo consignado 

feito anteriormente, não havendo que ser falar em restituição de valores e 

a condenação do banco reclamado por danos morais. A propósito: 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIOS 

JURÍDICOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS SOBRE 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, ORIUNDOS DE CONTRATOS DE 

EMPRÉSTIMO IMPUGNADOS PELO AUTOR. Caso dos autos em que o 

banco requerido colacionou documentos comprobatórios de que o mútuo 

foi efetivamente contratado pelo autor, e de que os respectivos valores 

tomados em empréstimo foram objeto de depósito via TED. Confirmada a 

sentença de improcedência da ação. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70063330062, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 08/10/2015) IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante. Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 

55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 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. Após o trânsito 

em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022017-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA AURIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022017-66.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BENEDITA AURIA DA SILVA REQUERIDO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. I. RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Inicialmente, 

acolho o pedido da parte autora (ID. 28567771) para incluir no polo 

passivo da presente ação: I) ÁGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

08.701.264/0001-84, com sede física localizada na Avenida Historiador 

Rubens de Mendonça, loja 5053-P2, nº 3300, bairro Bosque da Saúde, 

Pantanal Shopping, Cuiabá-MT, CEP 78050-000; II) TUIUTUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o nº 00.175.943/0001-55, com sede física localizada na Avenida Isaac 

Póvoas, nº 850, Cuiabá-MT, CEP 78005-340. Ressalto que as empresas 

são representadas pelo mesmo escritório de advocacia, já havendo 

defesa nos autos, não havendo que se falar em ilegitimidade passivas das 

mesmas, pois fazem parte da mesma cadeia de consumo. Afasto a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela primeira reclamada, uma 

vez que faz parte da mesma cadeia de consumo, sendo solidariamente 

responsáveis pelos danos causados ao consumidor. Afasto a preliminar 

de ausência de interesse arguida pelo reclamado, posto que o interesse 

processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de 

exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) 

para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão. 

Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura 

ao cidadão o acesso à justiça sem a necessidade de prévio requerimento 

na via administrativa, sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição 

garantia constitucional. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Por se 

tratar de relação de consumo, aplico a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Sendo assim, incumbe às reclamadas provarem a 

veracidade dos fatos alegados na qualidade de fornecedoras, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Alega a Autora que 

junto de seus familiares adquiriu pacote de viagem com passagens aéreas 

da CVC, com voos operados pela companhia aérea Avianca, com destino 

à Recife, para embarque no dia 01/09/2019 e retorno em 07/09/2019. 

Narra que em meados de julho/2019 a reclamada entrou em contato 

informando sobre a impossibilidade de prestar o serviço em razão dos 

problemas com a empresa Avianca. Afirmou que seria necessário arcar 

com o custo da remarcação das passagens por outra companhia, 

pagando a diferença tarifaria. A proposta não foi aceita e não houve a 

solução de forma administrativa do problema. Ante tais fatos pleiteia 

indenização por danos morais. As reclamadas, em defesa, alegam 

ausência de responsabilidade civil, ausência de solidariedades entre as 

empresas, ausência de conduta ensejadora de danos morais, ao final 

requerem a improcedência da ação. A responsabilidade civil decorrente da 

prestação do serviço ao consumidor é de ordem objetiva, ou seja, 

independe da existência de culpa, conforme dispõe o artigo 14, da Lei nº 

8.078/90, in verbis: 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 por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Constata-se que os danos afirmados na inicial 

decorrem do cancelamento do transporte aéreo. As requeridas CVC 

Brasil, Águia Tur e Tuiutur Viagens, admite o descumprimento do contrato, 

mas sustentam não serem responsáveis pelo evento danoso em 

decorrência da culpa de terceiro, Companhia Aérea Avianca. Entretanto, a 

jurisprudência do Superior Tribunal é consolidada no sentido de que a 

agência que comercializa pacotes de viagem responde solidariamente pela 

falha na prestação dos serviços contratados. Neste sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO INDENIZATÓRIA - 

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. 

IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. 1. Esta eg. Corte tem entendimento no sentido de 

que a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde 

solidariamente, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote (REsp n° 

888751/BA, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 27/10/2011). 2. O 

Tribunal de origem concluiu tratar-se de má prestação de um serviço ao 

falhar no seu dever de informar, e sendo a agência de turismo uma 

prestadora de serviço, como tal responde, independentemente de culpa, 

pela reparação dos danos causados aos consumidores. Infirmar as 
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conclusões do acórdão recorrido acerca da inexistência de informações 

suficientes e claras no contrato demandaria o reexame das provas e a 

interpretação do contrato, atraindo a aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ. 

Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, 4ª Turma, AgRg no 

AREsp n. 461448/RS, Rel. Min.: Marco Buzzi, DJU 09/12/2014). Na mesma 

linha são os julgados extraídos do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, 

veja-se: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

DANOS MORAIS - AGÊNCIA DE VIAGENS - LEGITIMIDADE PASSIVA 

CONFIGURADA - RELAÇÃO DE CONSUMO DEMONSTRADA [...] - FALHA 

NO SERVIÇO PRESTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO 

MORAL IN RE IPSA - DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - VALOR QUE ATENDE AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A operadora de viagens e a agência de 

turismo respondem pelas falhas no planejamento, organização e execução 

dos serviços a que se obrigaram perante o consumidor que adquire 

pacote turístico. Tratando-se de relação de consumo, todos os membros 

da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o 

consumidor. (TJMG, 4940997-81.2004.8.13.0024, Relator Wagner Wilson, 

j. em 25.11.2009, DJ 05.02.2010). Ao realizar o serviço para qual se 

prestou, as empresas de turismo, vendedoras de pacotes, passagens 

aéreas, diárias em hotéis, passeios e tickets, assumem os riscos pelo 

defeito no serviço, como atrasos, cancelamentos injustificados, negativas 

de acesso, entre outras falhas. Esta responsabilidade se traduz 

simplesmente no fato concreto de dever esta prestar um serviço à altura 

da dignidade do ser humano, devendo indenizar os seus clientes quando 

ocorrerem eventuais prejuízos. [...] Dano moral é o dano causado 

injustamente a outrem, que não atinja ou diminua o seu patrimônio, é a dor, 

a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem com reflexo perante a 

sociedade, sendo, este, presumido, no caso de falha no cumprimento de 

contratos de transporte aéreos. [...] (TJMT, 3ª Câm. Dir. Priv; APC nº 

1000357-38.2018.8.11.0005, Rel. Des.: Dirceu dos Santos, DJU 

03/07/2019). Impõe mencionar, que as requeridas não demonstraram a 

ocorrência de nenhum fato extintivo do direito dos requerentes, ônus que 

incumbia a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Logo, não há como as requeridas se desincumbirem de suas 

responsabilidades, tendo em vista que são intermediárias e lucram com a 

compra e venda de passagem. Assim, incorporam a mesma cadeia de 

fornecedores. Desta forma, encontra-se caracterizada conduta ilícita. 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. Em exame do caso concreto, nota-se que a impossibilidade de 

realizar a viagem de férias, é suficiente para a caracterização do dano 

moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque o fato ocorrido tem o 

condão proporcionar sentimentos indesejados como frustração, angústia 

e raiva. 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 contexto, o valor 

indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda 

como desincentivo à repetição da conduta ilícita. IV. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela parcial rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA a presente ação para: 1- CONDENAR as reclamadas, 

solidariamente, a indenizarem a reclamante pelos danos morais sofridos, 

no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo a quantia ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. - Determino que seja incluído no polo passivo da 

ação as empresas: I) ÁGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 08.701.264/0001-84, 

com sede física localizada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 

loja 5053-P2, nº 3300, bairro Bosque da Saúde, Pantanal Shopping, 

Cuiabá-MT, CEP 78050-000; II) TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

00.175.943/0001-55, com sede física localizada na Avenida Isaac Póvoas, 

nº 850, Cuiabá-MT, CEP 78005-340. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após 

o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, 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. Caso o requerido efetue o pagamento 

voluntário após o trânsito em julgado e o autor manifeste concordância, 

defiro, desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020907-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ALEX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA OAB - SP196524 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020907-32.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALEXANDRE ALEX DA SILVA REQUERIDO: KABUM 

COMERCIO ELETRONICO S.A., AZUL LINHAS AEREAS I. RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/95. II. 

PRELIMINAR Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela 

primeira reclamada, uma vez que esta faz parte da mesma cadeia de 

consumo, sendo solidariamente responsável pelos danos causados ao 

consumidor. Afasto a preliminar de falta de interesse de agir arguida pelas 

reclamadas, posto que o interesse processual está presente sempre que 

a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão. Ademais, a Constituição Federal, 

em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao cidadão o acesso à justiça 

sem a necessidade de prévio requerimento na via administrativa, sendo o 

princípio da inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. Rejeito a 

preliminar referente à impugnação do pedido de deferimento de justiça 

gratuita, uma vez que o momento oportuno para o requerimento de 

gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente com 

a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a 

possibilidade de incidência do artigo 98, CPC. III. MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Com efeito, a relação jurídica havida entre as partes é de 

consumo, sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

quanto à inversão do ônus da prova, em razão da vulnerabilidade 

caracterizada pela hipossuficiência probatória, com base no art. 6º, VIII, 

do CDC. Trata-se de Ação de indenização por danos morais e materiais, 

em que alega o autor que em 07 de novembro de 2019, adquiriu através do 

site da primeira reclamada uma “Placa de Vídeo Gigabyte AMD Radeon RX 

590 Gaming 8G, GDDR5 - GV -RX590GAMING -8GD ” no valor de R$ 

1.000,56 (mil reais e cinquenta e seis centavos), incluindo o frete. Informa 

que após efetuar a compra no sítio eletrônico da primeira reclamada, 

restou firmado que a entrega do produto seria realizada pela segunda 

reclamada, em um prazo estipulado de 15 (quinze) dias úteis. Contudo, 

relata que o produto chegou ao aeroporto de Cuiabá em 10/11/2019, 

oportunidade em que o Requerente entrou em contato com a segunda 
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reclamada, sendo informando que até 21/11/2019, o produto seria 

entregue. Ainda, relata que, findo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, no dia 

26/11/2019 decidiu pesquisar através do código de rastreio fornecido pela 

segunda reclamada, momento em que deparou -se e confirmou que o 

produto encontrava-se no aeroporto de Cuiabá desde 10/11/2019, 

contudo, sem a respectiva entrega. Após tais fatos fez boletim de 

ocorrência para narrar os fatos, bem como, reclamação junto ao PROCON. 

Informa que até a data do ajuizamento da demanda o produto não foi 

entregue, com isso requer a condenação ao pagamento de danos 

materiais no importe de R$ 1.000,56 (mil reais e cinquenta e seis centavos) 

e a condenação ao pagamento de danos morais pelos fatos narrados bem 

como pela perda do tempo útil. A primeira reclamada, em sua defesa, alega 

que quando o autor entrou em contato para narrar os fatos o mesmo 

solicitou que o valor pago pelo produto não entregue fosse deixado como 

crédito em sua conta, e assim foi realizado pela reclamada, antes da 

propositura da presente ação. Assim, alega ausência de responsabilidade, 

ante a devolução dos valores, não havendo dano moral a ser indenizado, 

requerendo ao final a improcedência da ação. A segunda reclamada, 

alega inexistência de danos morais e materiais, uma vez que houve a 

devolução dos valores ao reclamante, devendo a demanda ser julgada 

improcedente. Analisando os autos, não restam dúvidas quanto à falha na 

prestação de serviço, que restou incontroversa. Quando se adquire um 

produto, obviamente a empresa tem a obrigação de realizar a entrega, 

conforme previamente pactuado, porém, a não entrega, sem qualquer 

justificativa ao consumidor, gera frustração, desconforto e aflição, o que 

por si só caracteriza o dano moral, restando ainda o caráter punitivo e 

educativo, para que impeça que a empresa Reclamada, cometa novamente 

a falha aqui presenciada. Friso que as empresas reclamadas não 

trouxeram aos autos nenhuma prova que justificasse a impossibilidade da 

entrega dos produtos, ou seja, as reclamadas não se desincumbiram no 

ônus que lhes cabia, seja nos termos do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus concedida a favor do consumidor. Assim, o que se tem 

é que o consumidor pagou, mas jamais recebeu o produto, sem qualquer 

informação prestada pela reclamada. Imperioso destacar que a deslinde 

da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil 

do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de 

prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita 

qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 

14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos: “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.” Dessa maneira, 

verificada a existência do dano, do nexo de causalidade entre a conduta 

ilícita e o dano, e a culpa das reclamadas no evento danoso, surge o 

dever de indenizar, ou seja, a má prestação de serviço fornecida pela 

reclamada culmina, pois, com a sua responsabilidade pelos danos 

causados a parte reclamante e, por conseguinte, com o seu dever de 

indenizar. A reparação do dano é garantida pelo artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal de 1988, pelo artigo 186 do Código Civil, bem como 

pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode 

deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a 

desídia da reclamada. Desse modo, tenho que é devida a indenização à 

parte reclamante, pois, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas 

tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, além 

do tempo que o consumidor gastou para solucionar o problema causado 

pelas reclamada, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e 

transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. Em 

que pese as alegações trazidas na exordial, entendo que o pedido de 

dano material não deve ser deferido. A primeira reclamada comprovou nos 

autos que houve a restituição dos valores ao reclamante, restando assim, 

impossível a devolução dos mesmo, para se evitar o enriquecimento ilícito 

da parte autora. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das 

preliminares arguidas e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação e 

o faço para: 1- CONDENAR as reclamadas, solidariamente, ao pagamento 

da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por 

danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% 

ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir 

da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ. 2- OPINO 

pela improcedência dos danos materiais. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, 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. Caso o requerido efetue o 

pagamento voluntário após o trânsito em julgado e o autor manifeste 

concordância, defiro, desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito em 

julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 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: 1015041-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS FRANCA BANDEIRA FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT6387-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LAIS FRANCA BANDEIRA FLORES 

Endereço: RUA SAN FRANCISCO, 410, Garden Shangri-lá - Torre 1 - 

Apartamento 304, JARDIM CALIFÓRNIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-370 

Senhor(a) LAIS FRANCA BANDEIRA FLORES: 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. 1015041-09.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

18.750,00 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/06/2020 Hora: 14:00 

REQUERENTE: LAIS FRANCA BANDEIRA FLORES Advogado do(a) 

REQUERENTE: EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - MT6387-O 

REQUERIDO(A): UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

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. , 24 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. 
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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: 1016967-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISMAR PEREIRA SANTANA DE MATTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA OAB - MT25038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

 

PROCESSO n. 1016967-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUISMAR 

PEREIRA SANTANA DE MATTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA 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: 

8ª JEC Data: 25/06/2020 Hora: 14:10 , no endereço: . 24 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: 1016992-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MANUEL DA CRUZ PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA OAB - MT25038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1016992-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO MANUEL 

DA CRUZ PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANA FELIX DE 

ARRUDA SOUZA POLO PASSIVO: CALCARD 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: 25/06/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: . 25 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: 1017021-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDLLER FELIX RODRIGUES OAB - MT26598/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017021-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NEUZA LEITE 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDLLER FELIX RODRIGUES 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: 8ª JEC Data: 25/06/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: . 27 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: 1001135-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRONILZA APARECIDA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT21874/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: 1015897-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT4960-O (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO OAB - MT12741-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: 1022448-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID REBECCA RODRIGUES 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))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022382-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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: 1002069-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS OAB - MT15020-B (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: 1003934-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:
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CAIO MELLI ARISI OAB - MT21848/O (ADVOGADO(A))

JACILDO PINHEIRO DE LARA OAB - 486.666.021-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (INTERESSADO)

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: 1003496-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA COELHO PEREIRA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR OAB - MT7002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ OAB - MT22230-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: 1003916-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSO APARECIDO DOS 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))

 

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: 1001738-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EULHE JAKSON 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))

 

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: 1016661-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA DOS SANTOS CASTRO (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: 1014027-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDEUNICE LOPES OAB - MT17890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007209-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA CRISTINA BASSO DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA OAB - MT13786-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: 1021846-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MORELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO VILLA MORELI OAB - MT65716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-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: 1016907-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JESUS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIMARA DA SILVA GOULART OAB - MT22536/O (ADVOGADO(A))

INACIO DO NASCIMENTO DIAS OAB - MT22533/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATATAU COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016913-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELINO FRANCISCO DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

MRV ENGENHARIA (REU)
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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: CELINO FRANCISCO DE PAULA 

Endereço: RUA COMENDADOR HENRIQUE, BLOCO L APTO 110, DOM 

AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-050 Senhor(a) CELINO FRANCISCO 

DE PAULA: 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. 1016913-59.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 18.402,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 23/06/2020 Hora: 17:50 AUTOR: CELINO FRANCISCO DE PAULA 

Advogado do(a) AUTOR: MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - 

MT24230-O REQUERIDO(A): MRV ENGENHARIA 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. , 27 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: 1016886-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MORGANA KAMILA FREIRES DA 

SILVA Endereço: RUA COMENDADOR HENRIQUE, BLOCO L APTO 209, 

DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-050 Senhor(a) MORGANA 

KAMILA FREIRES 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. 

1016886-76.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 15.984,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 23/06/2020 Hora: 

15:00 AUTOR: MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA Advogado do(a) 

AUTOR: MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - MT24230-O 

REQUERIDO(A): MRV ENGENHARIA 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. , 27 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: 1016836-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANE ALVES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OPTICA DO POVO EIRELI (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014235-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO NEPONOCENO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA DA CRUZ OAB - MT15918-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-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: 1015242-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA RODRIGUES AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES OAB - MT26941/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

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: 1003389-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA COELHO DUARTE (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS PRESTE DUARTE FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ROSA TREVISAN OAB - MT15426-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(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: 1017037-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON DA SILVA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017037-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JANDERSON DA 

SILVA MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS PINHEIRO 

CIRIACO 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: 8ª JEC Data: 25/06/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: . 27 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: 1017039-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA ESTEVAM DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SOUZA AMARAL OAB - MT23226/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017039-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARINA 

ESTEVAM DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLE 

SOUZA AMARAL 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: 

25/06/2020 Hora: 14:50 , no endereço: . 27 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: 1005942-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO MIRANDA ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: EMILIO MIRANDA ALMEIDA 

SANTOS Endereço: RUA A, 65, APT 32, TERRA NOVA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78050-400 Senhor(a) EMILIO MIRANDA ALMEIDA 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. 1005942-15.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.253,96 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

25/06/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: EMILIO MIRANDA ALMEIDA 

SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - 

MT21291-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. , 27 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.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008500-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY VELOSO GUEDES OAB - MT24987/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: MAGNA DE FIGUEIREDO 

Endereço: principal, vila boa esperança, NOSSA SENHORA DA GUIA 

(CUIABÁ) - MT - CEP: 78104-000 Senhor(a) MAGNA DE FIGUEIREDO: 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. 1008500-57.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.196,29 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/06/2020 Hora: 

15:10 REQUERENTE: MAGNA DE FIGUEIREDO Advogado do(a) 

REQUERENTE: EDNEY VELOSO GUEDES - MT24987/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. , 27 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: 1008707-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA PEREIRA (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ANA PAULA DA SILVA PEREIRA 

Endereço: RUA VINTE E SEIS, 12, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - CEP: 

78099-130 Senhor(a) ANA PAULA DA SILVA PEREIRA: 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. 1008707-56.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/06/2020 Hora: 

15:20 REQUERENTE: ANA PAULA DA SILVA PEREIRA Advogado do(a) 

REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/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. , 27 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: 1008707-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA PEREIRA (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))
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JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: OI S/A Endereço: RUA BARÃO DE 

MELGAÇO, - DE 3271/3272 AO FIM, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-300 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. 

1008707-56.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/06/2020 Hora: 15:20 REQUERENTE: ANA 

PAULA DA SILVA PEREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES - MT21093/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 

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. , 27 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: 1008798-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA VIEIRA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-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: MARIA ROSA VIEIRA DA CRUZ 

Endereço: Rua Beija Flor, 10, Qda 104, Lote 10, Dr Fábio II, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78000-000 Senhor(a) MARIA ROSA VIEIRA DA CRUZ: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1008798-49.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 11.218,03 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/06/2020 Hora: 

15:30 AUTOR: MARIA ROSA VIEIRA DA CRUZ Advogado do(a) AUTOR: 

AGLAIR FRANZONI SUZUKI - MT16114-O REQUERIDO(A): BANCO 

BRADESCARD S.A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 27 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: 1008798-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA VIEIRA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-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: BANCO BRADESCARD S.A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 583 de 688



Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 585, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, 

BARUERI - SP - CEP: 06454-000 Senhor(a) BANCO BRADESCARD 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. 1008798-49.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.218,03 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

25/06/2020 Hora: 15:30 AUTOR: MARIA ROSA VIEIRA DA CRUZ 

Advogado do(a) AUTOR: AGLAIR FRANZONI SUZUKI - MT16114-O REU: 

BANCO BRADESCARD S.A Advogado do(a) REU: NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - MT11065-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. , 27 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: 1006989-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENIVALDO TOME DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: DENIVALDO TOME DO 

NASCIMENTO Endereço: RUA PROJETADA DOIS, 06, SANTA ISABEL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78048-480 Senhor(a) DENIVALDO TOME DO 

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. 

1006989-24.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/06/2020 Hora: 15:40 REQUERENTE: 

DENIVALDO TOME DO NASCIMENTO Advogado do(a) REQUERENTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-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. , 27 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: 1008600-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ANSELMO VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO RIPOLI BIANCHI OAB - MT12856-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO JOSE DE SANTANA CALDAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DA SILVA SOUZA OAB - MT14825/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: 1006924-29.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO AMARANTE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIA FERRETTI OAB - MT9994/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS - QUADRA 06 (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: GONCALO AMARANTE DA 

COSTA Endereço: RUA TRINTA E TRÊS, 146, BOA ESPERANÇA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78068-455 Senhor(a) GONCALO AMARANTE DA COSTA: 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. 1006924-29.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 30.393,40 ESPÉCIE: [Despesas Condominiais]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/06/2020 Hora: 

15:50 REQUERENTE: GONCALO AMARANTE DA COSTA Advogado do(a) 

REQUERENTE: RUBIA FERRETTI - MT9994/B REQUERIDO(A): CONDOMINIO 

RESIDENCIAL PAIAGUÁS - QUADRA 06 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. , 27 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: 1003685-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA IEZA SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/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))

 

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: 1006728-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS NASCIMENTO CORREA (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JEAN CARLOS NASCIMENTO 

CORREA Endereço: RUA DEZENOVE, 341, QD 34, JARDIM VITÓRIA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78055-740 Senhor(a) JEAN CARLOS NASCIMENTO 

CORREA: 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. 1006728-59.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.170,22 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

25/06/2020 Hora: 16:00 REQUERENTE: JEAN CARLOS NASCIMENTO 

CORREA Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO SANTANA SILVA - 

MT21438-O REQUERIDO(A): BANCO SANTANDER (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. , 27 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, 
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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: 1006728-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS NASCIMENTO CORREA (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Endereço: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IRMÃOS ANGÉLICOS, LARGO TREZE DE 

MAIO 474, SANTO AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04751-901 Senhor(a) 

BANCO SANTANDER (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. 

1006728-59.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 1.170,22 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/06/2020 Hora: 16:00 REQUERENTE: JEAN 

CARLOS NASCIMENTO CORREA Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO 

SANTANA SILVA - MT21438-O REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Advogado do(a) REQUERIDO: JOAO THOMAZ PRAZERES 

GONDIM - RJ0062192A 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. , 27 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: 1006941-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA APARECIDA TEIXEIRA (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CATIA APARECIDA TEIXEIRA 

Endereço: RUA COMENDADOR HENRIQUE, 1030, DOM AQUINO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78015-050 Senhor(a) CATIA APARECIDA TEIXEIRA: 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. 1006941-65.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/06/2020 Hora: 

16:10 REQUERENTE: CATIA APARECIDA TEIXEIRA Advogado do(a) 

REQUERENTE: LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - MT13282-O 

REQUERIDO(A): MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORACOES SPE 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. , 27 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 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004810-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEDSON FONSECA DE CARVALHO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT17672-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: 1006764-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINA DAMASCENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARCELINA DAMASCENO 

Endereço: RUA UM, 126, JARDIM ELDORADO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78051-416 Senhor(a) MARCELINA DAMASCENO: 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. 1006764-04.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.473,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/06/2020 Hora: 

16:20 AUTOR: MARCELINA DAMASCENO Advogado do(a) AUTOR: 

TALISSA NUNES DE SOUZA - MT21337/O REQUERIDO(A): ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS 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. , 27 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: 1008881-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LUIZ GONZAGA GONCALVES 

Endereço: PACARAIMA, Nº 340,, 340, PLANALTO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-785 Senhor(a) LUIZ GONZAGA GONCALVES: 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. 1008881-65.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 704,83 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/06/2020 Hora: 

16:30 REQUERENTE: LUIZ GONZAGA GONCALVES Advogado do(a) 

REQUERENTE: GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - MT22849-O 

REQUERIDO(A): IBI PROMOTORA DE VENDAS 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. , 27 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, 
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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: 1008881-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. 

Endereço: AVENIDA CLÓVIS MACIEL DE FIGUEIREDO, SALA 03, DOUTOR 

FÁBIO LEITE, CUIABÁ - MT - CEP: 78052-095 Senhor(a) IBI PROMOTORA 

DE VENDAS 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. 

1008881-65.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 704,83 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/06/2020 Hora: 16:30 REQUERENTE: LUIZ 

GONZAGA GONCALVES Advogado do(a) REQUERENTE: GREICY KELLY 

TEIXEIRA ALVES - MT22849-O REQUERIDO: IBI PROMOTORA DE VENDAS 

LTDA. Advogado do(a) REQUERIDO: PAULO EDUARDO PRADO - 

MT16940-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. , 27 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: 1006947-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THALLYTA LOYSE PINHEIRO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA OAB - MT22966-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A L BORBA - EPP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: THALLYTA LOYSE PINHEIRO DE 

ARRUDA Endereço: RUA SÃO BENEDITO, 13, Rua São benedito, (Rua 15), 

QD. 25, Casa 13, SÃO MATHEUS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78152-076 Senhor(a) THALLYTA LOYSE PINHEIRO DE ARRUDA: 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. 1006947-72.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

25/06/2020 Hora: 16:40 AUTOR: THALLYTA LOYSE PINHEIRO DE 

ARRUDA Advogado do(a) AUTOR: VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA 

ALMEIDA - MT22966-O REQUERIDO(A): A L BORBA - EPP 

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. , 27 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 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008650-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR MULLER COUTINHO OAB - MT10889-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDOSO DE JESUS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ROBERTO CARLOS DOS SANTOS 

Endereço: RUA ROSA SARON, 15, Quadra 02, NOVO TEMPO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78042-345 Senhor(a) ROBERTO CARLOS 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. 1008650-38.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Indenização por 

Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

25/06/2020 Hora: 16:50 REQUERENTE: ROBERTO CARLOS DOS SANTOS 

Advogado do(a) REQUERENTE: ARTHUR MULLER COUTINHO - MT10889-O 

REQUERIDO(A): CARDOSO DE JESUS & CIA LTDA - ME 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 27 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: 1017582-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA MARCIA DE CARVALHO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA GREFE MELO SANT'ANA OAB - MT12158-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017045-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO AUGUSTO SOUZA BAICERE (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. 1017045-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIEGO AUGUSTO 

SOUZA BAICERE 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: 8ª JEC Data: 

25/06/2020 Hora: 17:10 , no endereço: . 27 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: 1007022-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA PEREIRA CERQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILTON FERREIRA DE AMORIM OAB - MT23886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS 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: VANESSA PEREIRA CERQUEIRA 

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, 304, - 

LADO PAR, JARDIM LEBLON, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-003 Senhor(a) 

VANESSA PEREIRA CERQUEIRA: 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. 

1007022-14.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 8.620,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, DIREITO DO CONSUMIDOR, Cancelamento 

de vôo, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 25/06/2020 Hora: 17:00 REQUERENTE: VANESSA 

PEREIRA CERQUEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: RAILTON FERREIRA 

DE AMORIM - MT23886-O REQUERIDO(A): GOL LINHAS AEREAS 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. , 27 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: 
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https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008817-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENEZIO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ OAB - MT22327/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVALDO DE SOUZA MACHADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: GENEZIO GOMES DOS SANTOS 

Endereço: RUA ROMA, (LOT RODOVIÁRIA PARQUE), DESPRAIADO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78048-140 Senhor(a) GENEZIO GOMES 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. 1008817-55.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 22.382,80 ESPÉCIE: [Rescisão / Resolução, Indenização por 

Dano Material, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/06/2020 Hora: 17:20 REQUERENTE: GENEZIO 

GOMES DOS SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: PATRICIA ALVES 

DE CARVALHO VAZ - MT22327/O-O REQUERIDO(A): GENIVALDO DE 

SOUZA MACHADO 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. , 27 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: 1002471-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA FOGACA DE ABREU GUZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR OAB - MT18098-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003973-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NOELY SANTOS SILVA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

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: 1006958-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DA SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA OAB - MT0012067S 

(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: BRUNA DA SILVA DE ALMEIDA 

Endereço: RUA COMENDADOR HENRIQUE, 1030, DOM AQUINO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78015-050 Senhor(a) BRUNA DA SILVA DE ALMEIDA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1006958-04.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

25/06/2020 Hora: 17:30 REQUERENTE: BRUNA DA SILVA DE ALMEIDA 

Advogado do(a) REQUERENTE: LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - 

MT13282-O REQUERIDO(A): BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 
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LTDA - EPP 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. , 27 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: 1006958-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DA SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA OAB - MT0012067S 

(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: BOM CLIMA COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA - EPP Endereço: AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO, 

1628, (JD MTE LÍBANO), JARDIM ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-200 Senhor(a) BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - 

EPP: 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. 1006958-04.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

25/06/2020 Hora: 17:30 REQUERENTE: BRUNA DA SILVA DE ALMEIDA 

Advogado do(a) REQUERENTE: LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - 

MT13282-O REQUERIDO: BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 

- EPP Advogado do(a) REQUERIDO: LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA 

- MT0012067S 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. , 27 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: 1003862-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CORREA DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

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: 1007043-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: VICENTE DA SILVA NASCIMENTO 

Endereço: RUA N, 19, QUADRA 15, SÃO GONÇALO III, CUIABÁ - MT - 
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CEP: 78000-000 Senhor(a) VICENTE DA SILVA 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. 1007043-87.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 11.090,63 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/06/2020 Hora: 

17:40 REQUERENTE: VICENTE DA SILVA NASCIMENTO Advogado do(a) 

REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462-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. , 27 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: 1006162-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WENDER DE ALCANTARA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: RAFAEL WENDER DE 

ALCANTARA SILVA Endereço: rua m, 19, coxipo da ponte, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78048-480 Senhor(a) RAFAEL WENDER DE ALCANTARA 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. 1006162-13.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

25/06/2020 Hora: 17:50 REQUERENTE: RAFAEL WENDER DE ALCANTARA 

SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): ITAPEVA VII MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS 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. , 27 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: 1008681-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS CAMILOS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: LUIZ CARLOS CAMILOS DIAS 

Endereço: RUA FLORIANO FIGUEIREDO, 254, NOVO TERCEIRO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78048-480 Senhor(a) LUIZ CARLOS CAMILOS DIAS: 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. 1008681-58.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 29/06/2020 Hora: 

14:00 REQUERENTE: LUIZ CARLOS CAMILOS DIAS Advogado do(a) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 592 de 688



REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-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. , 27 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: 1009924-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALMEIDA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (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 BRADESCO Endereço: XV 

de Novembro, s/n, centro, OURO PRETO DO OESTE - RO - CEP: 76920-000 

Senhor(a) BANCO BRADESCO: 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. 

1009924-37.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.030,19 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

29/06/2020 Hora: 14:10 REQUERENTE: CRISTIANO ALMEIDA SOARES 

Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXSANDRA THAYS REGINA - 

MT27209/B REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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. , 27 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: 1009924-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALMEIDA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (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: CRISTIANO ALMEIDA SOARES 

Endereço: RUA TRINTA E TRÊS, 44, qd 161, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78099-165 Senhor(a) CRISTIANO ALMEIDA SOARES: 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. 1009924-37.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.030,19 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 29/06/2020 Hora: 14:10 REQUERENTE: CRISTIANO 

ALMEIDA SOARES Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXSANDRA THAYS 

REGINA - MT27209/B REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO 

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 
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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. , 27 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: 1007341-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA MARIA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: ELIZANGELA MARIA DE FRANCA 

Endereço: RUA PRESIDENTE EURICO DUTRA, 27, SANTA LAURA, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78048-480 Senhor(a) ELIZANGELA MARIA DE FRANCA: 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. 1007341-79.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

29/06/2020 Hora: 14:20 REQUERENTE: ELIZANGELA MARIA DE FRANCA 

Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - 

MT17620-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. , 27 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: 1006749-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DILZA MARIANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: MARIA DILZA MARIANO DOS 

SANTOS Endereço: AVENIDA PRINCIPAL, 2, QUADRA 24, JARDIM 

PASSAREDO, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-802 Senhor(a) MARIA DILZA 

MARIANO 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. 

1006749-35.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.556,92 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 29/06/2020 Hora: 14:30 REQUERENTE: MARIA DILZA MARIANO DOS 

SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE BERNARDO 

DUZANOWSKI - MT20005-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. , 27 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 594 de 688



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: 1006316-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBRIA VILLELA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN BAZILIO MACHADO OAB - MT23265/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA SIQUEIRA DA PAIXAO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: RUBRIA VILLELA DE CARVALHO 

Endereço: RUA FREI CANECA, 197, JARDIM RENASCER, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78061-358 Senhor(a) RUBRIA VILLELA DE CARVALHO: 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. 1006316-31.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 1.735,00 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 29/06/2020 Hora: 14:40 REQUERENTE: RUBRIA 

VILLELA DE CARVALHO Advogado do(a) REQUERENTE: JEAN BAZILIO 

MACHADO - MT23265/O REQUERIDO(A): ELIZANGELA SIQUEIRA DA 

PAIXAO 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. , 27 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: 1006008-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA SILVA JACINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO 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: ROSANA SILVA JACINTO 

Endereço: RUA VÁRZEA ALEGRE, 042, JARDIM NOVO HORIZONTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78058-655 Senhor(a) ROSANA SILVA JACINTO: 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. 1006008-92.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 29/06/2020 Hora: 14:50 REQUERENTE: ROSANA SILVA 

JACINTO Advogado do(a) REQUERENTE: HILTON DA SILVA CORREA - 

MT23278/O REQUERIDO(A): ITAU UNIBANCO 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. , 27 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. 
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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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006101-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VARAO SUARES (REQUERENTE)

EDERSON BATISTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BEATRIZ FIGUEIREDO SALLES DE FIGUEIREDO OAB - 

MT8009/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-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: GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A. Endereço: RUA TAMOIOS, 246, - ATÉ 489/490, 

JARDIM AEROPORTO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04630-000 Nome: CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Endereço: RUA DAS 

FIGUEIRAS, 501, - ATÉ 1471 - LADO ÍMPAR, JARDIM, SANTO ANDRÉ - SP 

- CEP: 09080-370 Nome: PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA 

- ME Endereço: AVENIDA BRASÍLIA, 146, JARDIM DAS AMÉRICAS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78060-601 Senhor(a) GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A. 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. 

1006101-55.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.799,94 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Turismo]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 29/06/2020 Hora: 

15:00 REQUERENTE: EDERSON BATISTA FERREIRA, LUCAS VARAO 

SUARES Advogado do(a) REQUERENTE: MARINA BEATRIZ FIGUEIREDO 

SALLES DE FIGUEIREDO - MT8009/O-A Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARINA BEATRIZ FIGUEIREDO SALLES DE FIGUEIREDO - MT8009/O-A 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., PATO DO MATO TUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Advogado do(a) REQUERIDO: THIAGO 

MAHFUZ VEZZI - MT228213-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. , 27 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: 1006101-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VARAO SUARES (REQUERENTE)

EDERSON BATISTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BEATRIZ FIGUEIREDO SALLES DE FIGUEIREDO OAB - 

MT8009/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-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: EDERSON BATISTA FERREIRA 

Endereço: RUA SANTO ANTÔNIO, 348, bloco G apto 305, CHÁCARA DOS 

PINHEIROS, CUIABÁ - MT - CEP: 78080-040 Nome: LUCAS VARAO 

SUARES Endereço: RUA SANTO ANTÔNIO, 348, bloco G apto 305, 

CHÁCARA DOS PINHEIROS, CUIABÁ - MT - CEP: 78080-040 Senhor(a) 

EDERSON BATISTA FERREIRA 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. 

1006101-55.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.799,94 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Turismo]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 29/06/2020 Hora: 

15:00 REQUERENTE: EDERSON BATISTA FERREIRA, LUCAS VARAO 

SUARES Advogado do(a) REQUERENTE: MARINA BEATRIZ FIGUEIREDO 

SALLES DE FIGUEIREDO - MT8009/O-A Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARINA BEATRIZ FIGUEIREDO SALLES DE FIGUEIREDO - MT8009/O-A 

REQUERIDO(A): GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 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. , 27 de abril de 2020. (Assinado 
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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: 1006224-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VILHALVA DE SOUZA (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:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(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: MAURICIO VILHALVA DE SOUZA 

Endereço: RUA DAS ROSAS, 249, SERRA DOURADA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78056-232 Senhor(a) MAURICIO VILHALVA DE SOUZA: 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. 1006224-53.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

41.800,00 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 29/06/2020 Hora: 15:10 REQUERENTE: MAURICIO 

VILHALVA DE SOUZA Advogados do(a) REQUERENTE: RODRIGO 

PEREIRA DOS SANTOS - MT12921-O, MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - MT12933-O REQUERIDO(A): ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 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. , 27 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: 1006224-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VILHALVA DE SOUZA (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:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(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: MAURICIO VILHALVA DE SOUZA 

Endereço: RUA DAS ROSAS, 249, SERRA DOURADA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78056-232 Senhor(a) MAURICIO VILHALVA DE SOUZA: 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. 1006224-53.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

41.800,00 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 29/06/2020 Hora: 15:10 REQUERENTE: MAURICIO 

VILHALVA DE SOUZA Advogados do(a) REQUERENTE: RODRIGO 

PEREIRA DOS SANTOS - MT12921-O, MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - MT12933-O REQUERIDO(A): ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 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. , 27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 
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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: 1006224-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VILHALVA DE SOUZA (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:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(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: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Endereço: SEPN 504 BLOCO A, 100, ED. ANA 

CAROLINA, SALA 101-106, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-521 

Senhor(a) ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS: 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. 1006224-53.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 41.800,00 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 29/06/2020 Hora: 15:10 

REQUERENTE: MAURICIO VILHALVA DE SOUZA Advogados do(a) 

REQUERENTE: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - MT12921-O, MARIA 

APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - MT12933-O REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Advogado 

do(a) REQUERIDO: ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - 

DF0013158A 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. , 27 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: 1008966-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE MORAES SILVA (REQUERENTE)

CARLOS VICTOR SATIRO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT18882-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A. Endereço: PRAÇA LINNEU GOMES, Portaria 03 Predio 

24, CAMPO BELO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04626-020 Senhor(a) GOL 

LINHAS AEREAS INTELIGENTES 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. 

1008966-51.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 16.624,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Atraso de vôo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 29/06/2020 Hora: 15:20 REQUERENTE: VANESSA DE 

MORAES SILVA, CARLOS VICTOR SATIRO DOS REIS Advogado do(a) 

REQUERENTE: ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - MT18882-O Advogado 

do(a) REQUERENTE: ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - MT18882-O 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.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 
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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. , 27 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: 1008966-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE MORAES SILVA (REQUERENTE)

CARLOS VICTOR SATIRO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT18882-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 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: VANESSA DE MORAES SILVA 

Endereço: RUA CORONEL NETO, 1894, - DE 392/393 AO FIM, 

GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78032-110 Nome: CARLOS VICTOR 

SATIRO DOS REIS Endereço: RUA CORONEL NETO, 1894, - DE 392/393 

AO FIM, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78032-110 Senhor(a) 

VANESSA DE MORAES SILVA 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. 

1008966-51.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 16.624,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Atraso de vôo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 29/06/2020 Hora: 15:20 REQUERENTE: VANESSA DE 

MORAES SILVA, CARLOS VICTOR SATIRO DOS REIS Advogado do(a) 

REQUERENTE: ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - MT18882-O Advogado 

do(a) REQUERENTE: ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - MT18882-O 

REQUERIDO(A): GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 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. , 27 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: 1008392-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA PINHO (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LUIZ FERNANDO DA SILVA PINHO 

Endereço: RUA JOÃO BOBO, 488, QD 116, CPA IV, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-174 Senhor(a) LUIZ FERNANDO DA SILVA PINHO: 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. 1008392-28.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 1.955,63 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 29/06/2020 Hora: 

15:30 REQUERENTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA PINHO Advogado do(a) 

REQUERENTE: THIAGO SANTANA SILVA - MT21438-O REQUERIDO(A): 

BANCO SANTANDER (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 
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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. , 27 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: 1008392-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA PINHO (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Endereço: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IRMÃOS ANGÉLICOS, LARGO TREZE DE 

MAIO 474, SANTO AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04751-901 Senhor(a) 

BANCO SANTANDER (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. 

1008392-28.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 1.955,63 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 29/06/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA PINHO Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO 

SANTANA SILVA - MT21438-O REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Advogado do(a) REQUERIDO: JOAO THOMAZ PRAZERES 

GONDIM - RJ0062192A 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. , 27 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: 1003919-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE NASCIMENTO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR OAB - MT0016375A 

(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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007828-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO TRAMUJAS ASSAD FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYELLE PAES DE BARROS ARGUELLO ASSAD OAB - SC38863 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGR AUTO CENTER MECANICA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MAURICIO TRAMUJAS ASSAD 

FILHO Endereço: AVENIDA JOSÉ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, 721, DUQUE 

DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-300 Senhor(a) MAURICIO 

TRAMUJAS ASSAD FILHO: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 
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instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1007828-49.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 41.510,00 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: 29/06/2020 Hora: 

15:40 REQUERENTE: MAURICIO TRAMUJAS ASSAD FILHO Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARYELLE PAES DE BARROS ARGUELLO ASSAD - 

SC38863 REQUERIDO(A): AGR AUTO CENTER MECANICA LTDA - ME 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 27 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: 1007828-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO TRAMUJAS ASSAD FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYELLE PAES DE BARROS ARGUELLO ASSAD OAB - SC38863 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGR AUTO CENTER MECANICA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: AGR AUTO CENTER MECANICA 

LTDA - ME Endereço: RUA DELMINDA SILVEIRA, 668, AGR MECANICA, 

AGRONÔMICA, FLORIANÓPOLIS - SC - CEP: 88025-500 Senhor(a) AGR 

AUTO CENTER MECANICA LTDA - ME: 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. 

1007828-49.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 41.510,00 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: 29/06/2020 Hora: 

15:40 REQUERENTE: MAURICIO TRAMUJAS ASSAD FILHO Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARYELLE PAES DE BARROS ARGUELLO ASSAD - 

SC38863 REQUERIDO: AGR AUTO CENTER MECANICA LTDA - ME 

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. , 27 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: 1011707-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RODRIGUES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

Endereço: RUA VERBO DIVINO, 2001, 05 Andar, CHÁCARA SANTO 

ANTÔNIO (ZONA SUL), SÃO PAULO - SP - CEP: 04719-002 Senhor(a) 

TAM LINHAS AÉREAS 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. 

1011707-64.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Atraso de vôo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 
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Sala: 8ª JEC Data: 29/06/2020 Hora: 15:50 AUTOR: MARCIA RODRIGUES 

FERREIRA Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - 

MT15383-O REU: TAM LINHAS AÉREAS S/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. , 27 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: 1011707-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RODRIGUES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARCIA RODRIGUES FERREIRA 

Endereço: RUA ANGELINO MANCINI, 67, MIGUEL SUTIL, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78048-355 Senhor(a) MARCIA RODRIGUES FERREIRA: 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. 1011707-64.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Atraso de vôo]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 29/06/2020 Hora: 

15:50 AUTOR: MARCIA RODRIGUES FERREIRA Advogado do(a) AUTOR: 

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - MT15383-O REQUERIDO(A): TAM 

LINHAS AÉREAS 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. , 27 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: 1006212-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: WILLIAN SOARES DA SILVA 

Endereço: RUA QUATRO, 32, LOTE 13, JARDIM VITÓRIA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78068-000 Senhor(a) WILLIAN SOARES 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. 1006212-39.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 29/06/2020 Hora: 

16:00 REQUERENTE: WILLIAN SOARES DA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O 

REQUERIDO(A): MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 
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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. , 27 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: 1008554-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA PEREIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ANA LUIZA PEREIRA SILVA 

Endereço: AVENIDA JOSÉ ESTEVÃO TORQUATRO DA SILVA, 108, 

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITÓRIA, JARDIM VITÓRIA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78055-731 Senhor(a) ANA LUIZA PEREIRA 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. 1008554-23.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 8.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano 

Material, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, 

Liminar]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 29/06/2020 Hora: 

16:10 AUTOR: ANA LUIZA PEREIRA SILVA Advogado do(a) AUTOR: 

MARCELO THOMÉ DA CRUZ - MT13257-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. , 27 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: 1016840-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GADDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011229-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA EVANGELISTA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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 APARECIDA 

EVANGELISTA DE ASSIS Endereço: RUA TRÊS, QD05,15, PEDRA 90, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78099-015 Senhor(a) MARIA APARECIDA 

EVANGELISTA DE ASSIS: 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. 

1011229-56.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/06/2020 Hora: 14:30 REQUERENTE: MARIA 

APARECIDA EVANGELISTA DE ASSIS Advogado do(a) REQUERENTE: 

RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O REQUERIDO(A): FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

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, 
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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. , 27 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: 1003402-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DULCEDRI VILAS BOAS SAMPAIO MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BARBOSA ROS OAB - MT17838/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: 1016932-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JESUS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIMARA DA SILVA GOULART OAB - MT22536/O (ADVOGADO(A))

INACIO DO NASCIMENTO DIAS OAB - MT22533/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO PARA S A (REU)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016443-28.2020.8.11.0001

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 GLOBO S/A (REU)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003619-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SEBASTIAO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT11854-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017074-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON LUIZ LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINE MARTELLI OAB - MT23062-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA SANDRA PINHEIRO FERRARI - ME (REQUERIDO)

APARECIDA SANDRA PINHEIRO FERRARI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017074-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JACKSON LUIZ 

LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JAQUELINE PIOVESAN, 

MARINE MARTELLI POLO PASSIVO: APARECIDA SANDRA PINHEIRO 

FERRARI - 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: 8ª JEC Data: 15/06/2020 Hora: 17:40 , no endereço: . 27 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: 1003020-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE FIGUEIREDO ARRUDA (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))

 

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: 1004536-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA SMERDECK PIOTTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT22662-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009182-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA DA LUZ SILVA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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: LUCINDA DA LUZ SILVA 

Endereço: RUA VINTE E QUATRO, 57, QUADRA 43, JARDIM VITÓRIA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78055-790 Senhor(a) LUCINDA DA LUZ 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. 1009182-12.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 18.671,80 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 29/06/2020 Hora: 

16:20 AUTOR: LUCINDA DA LUZ SILVA Advogado do(a) AUTOR: ISAQUE 

LEVI BATISTA DOS SANTOS - MT18523-O REQUERIDO(A): BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO 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. , 27 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: 1009182-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA DA LUZ SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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: LUCINDA DA LUZ SILVA 

Endereço: RUA VINTE E QUATRO, 57, QUADRA 43, JARDIM VITÓRIA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78055-790 Senhor(a) LUCINDA DA LUZ 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. 1009182-12.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 18.671,80 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 29/06/2020 Hora: 

16:20 AUTOR: LUCINDA DA LUZ SILVA Advogado do(a) AUTOR: ISAQUE 

LEVI BATISTA DOS SANTOS - MT18523-O REQUERIDO(A): BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO 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. , 27 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: 1009925-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE BRUNO RAFFA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

LIVIA ALVES MARINHO DOS SANTOS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARIANE BRUNO RAFFA 

Endereço: RUA PROFESSOR RAFAEL RUEDA, 244, Ed. Guilherme II, 

apartamento 402, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-170 

Senhor(a) MARIANE BRUNO RAFFA: 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. 

1009925-22.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 30.794,36 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/06/2020 Hora: 

10:30 AUTOR: MARIANE BRUNO RAFFA Advogados do(a) AUTOR: 

LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - MT9250-O, JOAQUIM LISBOA NETO 

- MT10557-O REQUERIDO(A): LIVIA ALVES MARINHO DOS SANTOS 

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. , 27 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: 1009925-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE BRUNO RAFFA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

LIVIA ALVES MARINHO DOS SANTOS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARIANE BRUNO RAFFA 

Endereço: RUA PROFESSOR RAFAEL RUEDA, 244, Ed. Guilherme II, 

apartamento 402, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-170 

Senhor(a) MARIANE BRUNO RAFFA: 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. 

1009925-22.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 30.794,36 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/06/2020 Hora: 

10:30 AUTOR: MARIANE BRUNO RAFFA Advogados do(a) AUTOR: 

LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - MT9250-O, JOAQUIM LISBOA NETO 

- MT10557-O REQUERIDO(A): LIVIA ALVES MARINHO DOS SANTOS 

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. , 27 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: 1009925-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE BRUNO RAFFA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

LIVIA ALVES MARINHO DOS SANTOS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARIANE BRUNO RAFFA 

Endereço: RUA PROFESSOR RAFAEL RUEDA, 244, Ed. Guilherme II, 

apartamento 402, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-170 

Senhor(a) MARIANE BRUNO RAFFA: 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. 

1009925-22.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 30.794,36 ESPÉCIE: 
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[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/06/2020 Hora: 

10:30 AUTOR: MARIANE BRUNO RAFFA Advogados do(a) AUTOR: 

LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - MT9250-O, JOAQUIM LISBOA NETO 

- MT10557-O REQUERIDO(A): LIVIA ALVES MARINHO DOS SANTOS 

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. , 27 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: 1011015-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR EGIDIO GUILHERME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL 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: ADEMIR EGIDIO GUILHERME 

Endereço: RUA 35, 23, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-480 

Senhor(a) ADEMIR EGIDIO GUILHERME: 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. 

1011015-65.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 29/06/2020 Hora: 16:40 REQUERENTE: ADEMIR 

EGIDIO GUILHERME Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): TELEFÔNICA 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. , 27 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: 1007829-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: THAIS PEDROSO DA SILVA 

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL, S/N, DISTRITO DE BOM JARDIM, CENTRO, 

NOBRES - MT - CEP: 78460-000 Senhor(a) THAIS PEDROSO 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. 1007829-34.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.473,80 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização 

por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 29/06/2020 Hora: 

16:50 REQUERENTE: THAIS PEDROSO DA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - MT20005-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 
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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. , 27 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: 1006296-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SENIVAL DE QUEIROZ FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PIRES DE MELLO OAB - MT18214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS 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: SENIVAL DE QUEIROZ FERRAZ 

Endereço: RUA SAN FRANCISCO, 410, JARDIM CALIFÓRNIA, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78070-370 Senhor(a) SENIVAL DE QUEIROZ FERRAZ: 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. 1006296-40.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 16.247,36 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano 

Material, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 29/06/2020 Hora: 16:30 REQUERENTE: SENIVAL DE 

QUEIROZ FERRAZ Advogado do(a) REQUERENTE: DANIEL PIRES DE 

MELLO - MT18214/O REQUERIDO(A): SAGA PANTANAL COMERCIO DE 

VEICULOS 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. , 27 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: 1017078-09.2020.8.11.0001

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 OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017078-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNO REIS 

GASPAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIA MARIA LOPES DA 

SILVA, MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANÇA POLO PASSIVO: Banco 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: 

8ª JEC Data: 29/06/2020 Hora: 17:20 , no endereço: . 27 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: 1008029-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

COSME GONCALO COSTA NARDI (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: COSME GONCALO COSTA NARDI 

Endereço: AVENIDA A, 386, QD 14, TRÊS BARRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-513 Senhor(a) COSME GONCALO COSTA NARDI: 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. 1008029-41.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 1.656,41 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 29/06/2020 Hora: 

17:10 REQUERENTE: COSME GONCALO COSTA NARDI Advogado do(a) 

REQUERENTE: THIAGO SANTANA SILVA - MT21438-O REQUERIDO(A): 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DESPACHO/DECISÃO: “” 
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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. , 27 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: 1008029-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

COSME GONCALO COSTA NARDI (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Endereço: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IRMÃOS ANGÉLICOS, LARGO TREZE DE 

MAIO 474, SANTO AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04751-901 Senhor(a) 

BANCO SANTANDER (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. 

1008029-41.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 1.656,41 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 29/06/2020 Hora: 17:10 REQUERENTE: COSME 

GONCALO COSTA NARDI Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO 

SANTANA SILVA - MT21438-O REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Advogado do(a) REQUERIDO: JOAO THOMAZ PRAZERES 

GONDIM - RJ0062192A 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. , 27 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: 1008519-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO MACIEL COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO 

MACIEL COSTA Endereço: RUA DAS CANELAS, 915, LOTEAMENTO 

ALPHAVILLE CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78061-316 Senhor(a) CARLOS 

ALBERTO FIGUEIREDO MACIEL COSTA: 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. 

1008519-63.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Atraso de vôo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 29/06/2020 Hora: 17:00 AUTOR: CARLOS ALBERTO 

FIGUEIREDO MACIEL COSTA Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO SEMPIO 

FARIA - MT8078-O REQUERIDO(A): GOL LINHAS AEREAS S.A. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 609 de 688



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. , 27 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: 1008519-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO MACIEL COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

Endereço: PRAÇA SENADOR SALGADO FILHO, CENTRO, RIO DE JANEIRO 

- RJ - CEP: 20021-340 Nome: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA 

Endereço: AVENIDA PAULISTA, 453, - ATÉ 609 - LADO ÍMPAR, BELA 

VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-000 Senhor(a) GOL LINHAS 

AEREAS S.A. e outros: 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. 

1008519-63.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Atraso de vôo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 29/06/2020 Hora: 17:00 AUTOR: CARLOS ALBERTO 

FIGUEIREDO MACIEL COSTA Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO SEMPIO 

FARIA - MT8078-O REU: GOL LINHAS AEREAS S.A., TRANSPORTES 

AEREOS PORTUGUESES SA 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. , 27 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: 1006154-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAYME NABEL DE OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: JAYME NABEL DE OLIVEIRA 

FILHO Endereço: Rua da Paz, Residencial Santa Inês, CUIABÁ - MT - CEP: 

78051-272 Senhor(a) JAYME NABEL DE OLIVEIRA FILHO: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1006154-36.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 15.173,61 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 29/06/2020 Hora: 

17:30 REQUERENTE: JAYME NABEL DE OLIVEIRA FILHO Advogado do(a) 

REQUERENTE: INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - MT16622-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 
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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. , 27 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: 1006154-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAYME NABEL DE OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: JAYME NABEL DE OLIVEIRA 

FILHO Endereço: Rua da Paz, Residencial Santa Inês, CUIABÁ - MT - CEP: 

78051-272 Senhor(a) JAYME NABEL DE OLIVEIRA FILHO: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1006154-36.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 15.173,61 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 29/06/2020 Hora: 

17:30 REQUERENTE: JAYME NABEL DE OLIVEIRA FILHO Advogado do(a) 

REQUERENTE: INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - MT16622-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. , 27 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: 1020494-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-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 da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002957-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA FARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001609-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINDSLEY VIRGOLINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016287-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDIMAR MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FABIANE PAES DE BARROS OAB - MT14216/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 da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017095-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REU)

 

PROCESSO n. 1017095-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIANE DA 

SILVA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALISSA NUNES DE 

SOUZA 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: 8ª JEC Data: 

29/06/2020 Hora: 17:40 , no endereço: . 27 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: 1020343-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN KENNEDY NERES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (ADVOGADO(A))

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES OAB - MT20518-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 da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020653-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DOMINGOS DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003934-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO MELLI ARISI OAB - MT21848/O (ADVOGADO(A))

JACILDO PINHEIRO DE LARA OAB - 486.666.021-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 05 

(dez) dias, manifestação aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003575-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO RUI FIGUEIREDO DE VILHENA BARREIRA (AUTOR)

LORENA ALVES LACERDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELEONORA MARIA BARROS GONCALVES OAB - MT12578-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 05 

(dez) dias, manifestação aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001295-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA DA CONCEICAO SALES (AUTOR)

SEVERINO EGIDIO DE SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BONATO DE AMORIM OAB - MT18748-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 da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 05 

(dez) dias, manifestação aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008134-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFER KETILIN FERREIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-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: JENIFER KETILIN FERREIRA DO 

CARMO Endereço: RUA VINTE E SEIS, RESIDENCIAL RECANTO DO 

SALVADOR, CUIABÁ - MT - CEP: 78074-138 Senhor(a) JENIFER KETILIN 

FERREIRA DO CARMO: 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. 

1008134-18.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 7.269,98 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 25/06/2020 Hora: 08:30 REQUERENTE: JENIFER KETILIN FERREIRA 

DO CARMO Advogado do(a) REQUERENTE: DIEFERSON FERREIRA NUNES 

- MT23861/O REQUERIDO(A): SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 27 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 
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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: 1008134-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFER KETILIN FERREIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-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: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA - ME Endereço: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 5150, 

FORT ATACADISTA LOJA 90, VISTA ALEGRE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78085-700 Senhor(a) SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME: 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. 1008134-18.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.269,98 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/06/2020 Hora: 

08:30 REQUERENTE: JENIFER KETILIN FERREIRA DO CARMO Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEFERSON FERREIRA NUNES - MT23861/O REU: SDB 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Advogado do(a) REU: MANOEL 

AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - MT4937-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. , 27 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: 1009481-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JADERSON PEREZ BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JADERSON PEREZ BRITO 

Endereço: RUA ALBANO DE OLIVEIRA, 7, LIXEIRA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-000 Senhor(a) JADERSON PEREZ BRITO: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1009481-86.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 29/06/2020 Hora: 

17:50 REQUERENTE: JADERSON PEREZ BRITO Advogado do(a) 

REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - 

MT20812/O REQUERIDO(A): BANCO SANTANDER (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. , 27 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 
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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: 1009481-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JADERSON PEREZ BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Endereço: BANCO SANTANDER, RUA AMADOR BUENO 474, SANTO 

AMARO, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-360 Senhor(a) BANCO SANTANDER 

(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. 

1009481-86.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 29/06/2020 Hora: 17:50 REQUERENTE: 

JADERSON PEREZ BRITO Advogado do(a) REQUERENTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - MT20812/O REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Advogado do(a) REQUERIDO: JOAO THOMAZ 

PRAZERES GONDIM - RJ0062192A 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. , 27 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: 1017099-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE PATRICIA BOTELHO BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017099-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIANE 

PATRICIA BOTELHO BRANDAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: 

DECOLAR.COM 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: 30/06/2020 Hora: 08:30 , no endereço: . 27 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: 1017101-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY GRACE FORTES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FANNIA LAIS MARQUES FERRAZ OAB - MT0018507A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017101-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EMILLY GRACE 

FORTES DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FANNIA LAIS 

MARQUES FERRAZ 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: 8ª JEC Data: 30/06/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011646-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-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 PAULA DE SOUZA PEREIRA 

Endereço: RUA 12, 30, - DE 5102/5103 A 14999/15000, CASTELO 

BRANCO, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-000 Senhor(a) ANA PAULA DE 

SOUZA PEREIRA: 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. 

1011646-09.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.215,33 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

30/06/2020 Hora: 08:50 REQUERENTE: ANA PAULA DE SOUZA PEREIRA 

Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXSANDRA THAYS REGINA - 

MT27209/B REQUERIDO(A): BANCO BRADESCARD S.A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 27 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: 1011646-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-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: BANCO BRADESCARD S.A 

Endereço: Alameda Rio Negro, 1222, Alphaville Industrial, BARUERI - SP - 

CEP: 06454-000 Senhor(a) BANCO BRADESCARD 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. 1011646-09.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.215,33 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 30/06/2020 Hora: 08:50 REQUERENTE: ANA PAULA DE 

SOUZA PEREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXSANDRA THAYS 

REGINA - MT27209/B REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Advogado 

do(a) REQUERIDO: PAULO EDUARDO PRADO - MT16940-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. , 27 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: 1007939-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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SIDNEY ROBERTO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

TELEFÔNICA BRASIL 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: SIDNEY ROBERTO DA COSTA 

Endereço: RUA SANTA MARIA, 71, CHACARA DOS PINHEIROS, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78048-480 Senhor(a) SIDNEY ROBERTO DA COSTA: 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. 1007939-33.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

30/06/2020 Hora: 09:00 REQUERENTE: SIDNEY ROBERTO DA COSTA 

Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - 

MT17620-O REQUERIDO(A): TELEFÔNICA BRASIL S.A. 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. , 27 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: 1008088-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA PINHEIRO DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

RENATO SANTIAGO DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT18882-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR OAB - SP39768 

(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: DECOLAR.COM LTDA Endereço: 

ALAMEDA GRAJAÚ, 219, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 

06454-050 Senhor(a) DECOLAR.COM 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. 1008088-29.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

21.642,51 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano 

Material, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 30/06/2020 Hora: 09:10 REQUERENTE: CLAUDIA 

REGINA PINHEIRO DA SILVA ROSA, RENATO SANTIAGO DA ROSA 

Advogado do(a) REQUERENTE: ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - 

MT18882-O Advogado do(a) REQUERENTE: ALINE PINHEIRO BASILIO 

SILVA - MT18882-O REQUERIDO: DECOLAR.COM LTDA Advogado do(a) 

REQUERIDO: FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - SP39768 

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. , 27 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
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Processo Número: 1008088-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA PINHEIRO DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

RENATO SANTIAGO DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT18882-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR OAB - SP39768 

(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: CLAUDIA REGINA PINHEIRO DA 

SILVA ROSA Endereço: RUA DOS XAVANTES, (LOT. S. HELENA), 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-090 Nome: RENATO SANTIAGO 

DA ROSA Endereço: RUA DOS XAVANTES, 457, (LOT. S. HELENA), 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-090 Senhor(a) CLAUDIA REGINA 

PINHEIRO DA SILVA ROSA 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. 

1008088-29.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 21.642,51 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Material, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

30/06/2020 Hora: 09:10 REQUERENTE: CLAUDIA REGINA PINHEIRO DA 

SILVA ROSA, RENATO SANTIAGO DA ROSA Advogado do(a) 

REQUERENTE: ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - MT18882-O Advogado 

do(a) REQUERENTE: ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - MT18882-O 

REQUERIDO(A): DECOLAR.COM LTDA DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 27 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: 1011312-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO RODRIGUES CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO OAB - MT25921/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JOAO PEDRO RODRIGUES 

CORREA Endereço: RUA VINTE E SETE, 187, BOA ESPERANÇA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78068-595 Senhor(a) JOAO PEDRO RODRIGUES CORREA: 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. 1011312-72.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

30/06/2020 Hora: 09:20 AUTOR: JOAO PEDRO RODRIGUES CORREA 

Advogado do(a) AUTOR: DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - 

MT25921/O REQUERIDO(A): GOL LINHAS AEREAS 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. , 27 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: 1010682-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMARA DE JESUS ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CLAUDIOMARA DE JESUS 

ANDRADE Endereço: AVENIDA F, 308, Getulio Vargas, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78090-320 Senhor(a) CLAUDIOMARA DE JESUS ANDRADE: 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. 1010682-16.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 40.280,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Serviços 

Hospitalares, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 30/06/2020 Hora: 

09:30 AUTOR: CLAUDIOMARA DE JESUS ANDRADE Advogado do(a) 

AUTOR: VITOR LIMA DE ARRUDA - MT16198-O REQUERIDO(A): SAO 

FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

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. , 27 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: 1016497-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIL TEODOMIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002465-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR JULIANO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR JULIANO RAMOS OAB - MT15320-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017116-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017116-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEITON 

GONCALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES 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: 30/06/2020 

Hora: 09:40 , no endereço: . 27 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: 1002465-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR JULIANO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR JULIANO RAMOS OAB - MT15320-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (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: VITOR JULIANO RAMOS 

Endereço: CORONEL NETO, 223, CASA, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78032-060 Senhor(a) VITOR JULIANO RAMOS: 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. 1002465-81.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.024,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Atraso de vôo, 

Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 30/06/2020 Hora: 

09:50 AUTOR: VITOR JULIANO RAMOS Advogado do(a) AUTOR: VITOR 

JULIANO RAMOS - MT15320-O REQUERIDO(A): TAM LINHAS AÉREAS 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. , 27 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 
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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: 1002465-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR JULIANO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR JULIANO RAMOS OAB - MT15320-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (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: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

Endereço: RUA VERBO DIVINO, 2001, - DE 999/1000 AO FIM, CHÁCARA 

SANTO ANTÔNIO (ZONA SUL), SÃO PAULO - SP - CEP: 04719-002 

Senhor(a) TAM LINHAS AÉREAS 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. 

1002465-81.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 20.024,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Atraso de vôo, Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 30/06/2020 Hora: 09:50 AUTOR: VITOR JULIANO RAMOS Advogado 

do(a) AUTOR: VITOR JULIANO RAMOS - MT15320-O REU: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Advogado do(a) REU: FERNANDO ROSENTHAL - 

SP0146730A 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. , 27 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: 1017117-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUDILEIA DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017117-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EUDILEIA DOS 

SANTOS COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES 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: 30/06/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: . 27 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: 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 do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016992-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MANUEL DA CRUZ PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA OAB - MT25038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (REU)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014306-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUI EDUARDO SANO LAURINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA OLIVIA ARTMANN OAB - MT26806/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018435-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA AQUINO DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDO SEBASTIAO DO AMARAL OAB - MT25428/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do pagamento 

noticiado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015865-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANIELY PEREIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO 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: WANIELY PEREIRA MAGALHAES 

Endereço: RUA PERÚGIA, 26, JARDIM ITÁLIA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78060-773 Senhor(a) WANIELY PEREIRA 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. 1015865-65.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 30/06/2020 Hora: 

10:10 REQUERENTE: WANIELY PEREIRA MAGALHAES Advogado do(a) 

REQUERENTE: THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - MT19809-O 

REQUERIDO(A): NET SERVICOS DE COMUNICACAO 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. , 27 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: 1011442-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA HERVILYN ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL 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: AMANDA HERVILYN ARRUDA DA 

SILVA Endereço: Rua Santa Maria quadra 59, 1, Santa Laura, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78091-105 Senhor(a) AMANDA HERVILYN ARRUDA 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. 1011442-62.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

30/06/2020 Hora: 10:20 REQUERENTE: AMANDA HERVILYN ARRUDA DA 

SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: KLEBER RAMOS DA SILVA - 

MT23304/O REQUERIDO(A): TELEFÔNICA 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. , 27 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 
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“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: 1008001-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SOARES (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))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015102-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUMPRIMENTO DE 

LIMINAR URGENTE À(o) Requerido(a) Nome: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A Endereço: RUA SANTA MADALENA SOFIA, VILA 

PARIS, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30380-650 Senhor(a) O presente 

mandado, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem 

por finalidade a sua INTIMAÇÃO do inteiro teor da Medida Liminar deferida 

nos autos, nos termos a seguir mencionados e/ou cuja cópia segue 

anexa. PROCESSO N. 1015102-64.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

22.913,46 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano 

Material]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) AUTOR: 

JUAREZ PEREIRA DOS SANTOS Advogados do(a) AUTOR: CAMILA 

RAMOS COELHO - MT16745-O, FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - DF31718 

REQUERIDO(A): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A MEDIDA 

LIMINAR DEFERIDA: “Cópia anexa” FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada,PARA PROCEDER AO 

CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. , 27 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017129-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EZIO PEREIRA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARIO DONAL SPALATTI OAB - MT23230-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA DE SIQUEIRA BARROS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017129-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EZIO PEREIRA 

MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HOMERO LIMA NETO, MARIO 

DONAL SPALATTI POLO PASSIVO: MARCIA REGINA DE SIQUEIRA 

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: 

8ª JEC Data: 30/06/2020 Hora: 10:30 , no endereço: . 27 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: 1020825-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS TULIO GODOY INOCENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO OAB - MT25246/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: 1017585-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE FERREIRA DUARTE SANTOS (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))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007411-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS ALVES CARVALHO (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:
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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: 1017132-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EZIO PEREIRA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MÁRCIA GOMES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017132-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EZIO PEREIRA 

MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HOMERO LIMA NETO POLO 

PASSIVO: MÁRCIA GOMES DE SOUZA 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: 30/06/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: . 27 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: 1013211-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE DUARTE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018107-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ADRIANA BRAZ DOS SANTOS (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))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006851-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DOS SANTOS PEREIRA REIS OAB - MT22243/O 

(ADVOGADO(A))

MARCEMILA DOS SANTOS PEREIRA REIS OAB - MT26579/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLEY D.D CAMPEAO PNEUS E RODAS EIRELI (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LUIS CARLOS DA COSTA 

Endereço: RUA CLARINDO E DA SILVA, 500, DESPRAIADO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78048-004 Senhor(a) LUIS CARLOS DA COSTA: 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. 1006851-57.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

19.625,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano 

Material, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 30/06/2020 Hora: 10:40 AUTOR: LUIS CARLOS DA 

COSTA Advogados do(a) AUTOR: MARCEMILA DOS SANTOS PEREIRA 

REIS - MT26579/O, EZEQUIEL DOS SANTOS PEREIRA REIS - MT22243/O 

REQUERIDO(A): CHARLEY D.D CAMPEAO PNEUS E RODAS EIRELI 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 27 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: 1006851-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DOS SANTOS PEREIRA REIS OAB - MT22243/O 

(ADVOGADO(A))

MARCEMILA DOS SANTOS PEREIRA REIS OAB - MT26579/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLEY D.D CAMPEAO PNEUS E RODAS EIRELI (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LUIS CARLOS DA COSTA 

Endereço: RUA CLARINDO E DA SILVA, 500, DESPRAIADO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78048-004 Senhor(a) LUIS CARLOS DA COSTA: 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. 1006851-57.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

19.625,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano 

Material, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 30/06/2020 Hora: 10:40 AUTOR: LUIS CARLOS DA 
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COSTA Advogados do(a) AUTOR: MARCEMILA DOS SANTOS PEREIRA 

REIS - MT26579/O, EZEQUIEL DOS SANTOS PEREIRA REIS - MT22243/O 

REQUERIDO(A): CHARLEY D.D CAMPEAO PNEUS E RODAS EIRELI 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 27 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: 1006892-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEROLAYNE CRISTINA FREITAS VAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 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: KEROLAYNE CRISTINA FREITAS 

VAES Endereço: TRAVESSA JOÃO DIAS, 181, CENTRO NORTE, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78005-350 Senhor(a) KEROLAYNE CRISTINA FREITAS VAES: 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. 1006892-24.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 30/06/2020 Hora: 

10:50 REQUERENTE: KEROLAYNE CRISTINA FREITAS VAES Advogado 

do(a) REQUERENTE: HERBERT COSTA THOMANN - MT27466/O 

REQUERIDO(A): GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 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. , 27 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: 1015094-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARA LUCIA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/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 da parte do inteiro teor da decisão.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015036-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINA ANTONIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS OAB - MT21852-O (ADVOGADO(A))

YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER OAB - MT22379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO OAB - PE42379 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

com Medida Liminar deferida AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) 

Requerido(a) Nome: LOJAS RIACHUELO SA Endereço: AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 195, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78005-370 Senhor(a) A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial e documentos que 

se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 
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descritas, bem como sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de 

conciliação designada e do inteiro teor da Medida Liminar deferida nos 

autos, nos termos a seguir mencionados e/ou cuja cópia segue anexa. 

PROCESSO N. 1015036-84.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 

09:20 ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação 

serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, 

Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada-BIM. REQUERENTE: CARLINA ANTONIA DA CRUZ 

Advogados do(a) REQUERENTE: YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER - 

MT22379-O, VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - MT21852-O 

REQUERIDO(A): LOJAS RIACHUELO SA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA: 

“Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias, após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. , 

27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011275-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CERANTOLA - ME (REQUERENTE)

FERNANDO CERANTOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOELLY DO COUTO ALBERNAZ SILVA OAB - MT16835/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1011275-22.2020.8.11.0041 REQUERENTE: FERNANDO CERANTOLA - ME, 

FERNANDO CERANTOLA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para juntar aos autos extrato da conta 

corrente fiscal na qual estaria registrado o crédito tributário em discussão, 

no prazo de 15 dias. Após, conclusos para a análise do pedido de tutela 

provisória. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035743-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERONIMA SANTANA DE PINHO VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1035743-55.2017.8.11.0041 AUTOR(A): GERONIMA SANTANA DE PINHO 

VIEIRA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. As partes foram 

devidamente intimadas do retorno dos autos da Turma Recursal e, nada 

manifestaram. Arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020543-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LEOPOLDO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1020543-42.2016.8.11.0041 AUTOR(A): FELIPE LEOPOLDO DA SILVA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. As partes foram 

devidamente intimadas do retorno dos autos da Turma Recursal e, nada 

manifestaram. Arquive-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: 1016978-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSIE FRANCISCO BRITO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1016978-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JUSSIE 

FRANCISCO BRITO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE 

TEIXEIRA VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO 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: 16/06/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 25 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: 1016979-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER AUGUSTO MAGALHAES OLIVEIRA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1016979-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KLEBER 

AUGUSTO MAGALHAES OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO 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: 18/06/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 25 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: 1016980-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA CRISTINA GUALDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1016980-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LARISSA 

CRISTINA GUALDI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA 

VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO 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: 09/07/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 25 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: 1016983-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1016983-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

ALBERTO DE SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE 

TEIXEIRA VIEIRA 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: 09/07/2020 Hora: 

15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 25 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: 1016984-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LUIS PINTO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1016984-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS LUIS 

PINTO DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA 

VIEIRA 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: 16/07/2020 Hora: 15:00 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 25 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: 1016988-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE SOUZA JACOBINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1016988-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEITON DE 

SOUZA JACOBINA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA 

VIEIRA 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: 06/08/2020 Hora: 09:30 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 25 de 

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

pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004343-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

F. DE S. NASCIMENTO ERVA MATE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA GOMES DA SILVA OAB - MT27239/O-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 Vistos etc., Considerando o período da 

intimação e essa situação excepcional da pandemia, reitere-se a intimação 

nos moldes do despacho anterior. Nada sendo postulado no prazo 

mencionado, conclusos. 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: 1016990-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DORILEO SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1016990-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ DORILEO 

SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA VIEIRA, 

CAMILA RAMOS COELHO 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: 06/08/2020 Hora: 

09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 25 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: 1017000-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI CHAVES OLIVEIRA PIMENTEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1017000-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DAVI CHAVES 

OLIVEIRA PIMENTEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA 

VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO 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: 23/07/2020 

Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 26 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: 1017002-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS TEIXEIRA CARVALHO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1017002-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DENIS TEIXEIRA 

CARVALHO DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE 

TEIXEIRA VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO 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: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 26 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: 1017003-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES DALPIAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1017003-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA INES 

DALPIAZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA VIEIRA 

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: 06/08/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 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: 1017004-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEY MARIA DA SILVA JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1017004-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARINEY MARIA 

DA SILVA JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA 

VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO 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: 06/08/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 26 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: 1017005-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDCARLOS DA SILVA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1017005-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDCARLOS DA 

SILVA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA 

VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO 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: 06/08/2020 

Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 26 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: 1017006-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNAN SOARES NERY DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1017006-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDNAN SOARES 

NERY DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA 

VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO 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: 06/08/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 26 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: 1017007-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDYR PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1017007-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDYR PEREIRA 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA VIEIRA, 

CAMILA RAMOS COELHO 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: 06/08/2020 Hora: 

10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 26 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
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Processo Número: 1017008-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MOREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1017008-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIAS MOREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA VIEIRA, 

CAMILA RAMOS COELHO 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: 06/08/2020 Hora: 

10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 26 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: 1017009-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL ALVES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1017009-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIEL ALVES DA 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA VIEIRA, 

CAMILA RAMOS COELHO 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: 06/08/2020 Hora: 

10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 26 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: 1017010-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PETRONIO DA COSTA JORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1017010-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PETRONIO DA 

COSTA JORTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA 

VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO 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: 06/08/2020 

Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 26 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: 1017011-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO SALOMAO DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1017011-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ERICO 

SALOMAO DA SILVA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE 

TEIXEIRA VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO 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: 06/08/2020 

Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 26 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: 1017012-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO DE OLIVEIRA CORREA (AUTOR)

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)

 

PROCESSO n. 1017012-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROMILDO DE 

OLIVEIRA CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA 

VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO 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: 06/08/2020 

Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 26 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: 1017013-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE PEDROSA DA SILVA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1017013-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSEMEIRE 

PEDROSA DA SILVA RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE 

TEIXEIRA VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO 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: 06/08/2020 

Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 26 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: 1017014-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMA CRISTINA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1017014-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSIMA 

CRISTINA DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA 

VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO 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: 06/08/2020 
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Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 26 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: 1017016-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANTHIAGO MARCONDES SANTOS SOARES (AUTOR)

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)

 

PROCESSO n. 1017016-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SANTHIAGO 

MARCONDES SANTOS SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO 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: 06/08/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 26 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: 1017017-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIVANILDO DE SOUZA CAVALCANTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1017017-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SIVANILDO DE 

SOUZA CAVALCANTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE 

TEIXEIRA VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO 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: 06/08/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 26 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: 1017020-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA DA SILVA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1017020-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VANDERLEIA DA 

SILVA ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA 

VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO 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: 06/08/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 27 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: 1017023-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO FARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

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:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017023-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HELIO FARIA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIA LETICIA LIMA 

DE MATOS, CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ 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: 06/08/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 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: 1017025-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIRATA SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

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 (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017025-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RUBIRATA 

SOUZA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIA LETICIA 

LIMA DE MATOS, CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ 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: 06/08/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 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: 1000755-94.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WOLNEI DIVINO FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MUNIZ FRANCO OAB - GO30467 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000755-94.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: WOLNEI DIVINO FRANCO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003096-30.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WOLNEI DIVINO FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MUNIZ FRANCO OAB - GO30467 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003096-30.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: WOLNEI DIVINO FRANCO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com o artigo 
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6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003100-67.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WOLNEI DIVINO FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MUNIZ FRANCO OAB - GO30467 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003100-67.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: WOLNEI DIVINO FRANCO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502343-04.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA ISOLDA PACKER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0502343-04.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: GLORIA ISOLDA PACKER 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000948-12.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WOLNEI DIVINO FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MUNIZ FRANCO OAB - GO30467 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000948-12.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: WOLNEI DIVINO FRANCO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003098-97.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WOLNEI DIVINO FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MUNIZ FRANCO OAB - GO30467 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003098-97.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: WOLNEI DIVINO FRANCO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501202-81.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ARAUJO BASTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501202-81.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA JOSE DE ARAUJO 

BASTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

a parte exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com 

o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-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: 0501090-49.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO GOMES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501090-49.2013.8.11.0001 REQUERENTE: APARECIDO GOMES SOARES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500491-47.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MARQUES DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT13847-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: “Vistos, etc. Ao contador para a elaboração dos cálculos. 

Juntado os cálculos, dê-se prosseguimento ao andamento processual, 

cumprindo-se integralmente o disposto no art. 13 da Lei n° 12.153/2009. 

Cumprido a obrigação e juntado os respectivos comprovantes de 

pagamento nos autos, no prazo legal, arquive-se. Intimem-se. Cuiabá, 6 de 

julho 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: 0500491-47.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MARQUES DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Gastão de Matos Junior OAB - MT13847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500491-47.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: DIVINO MARQUES DE JESUS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500201-27.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN KLEVIO CAMPOS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-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: “Vistos, etc. Ao contador para a elaboração dos cálculos. 

Juntado os cálculos, dê-se prosseguimento ao andamento processual, 

cumprindo-se integralmente o disposto no art. 13 da Lei n° 12.153/2009. 

Cumprida a obrigação e juntado os respectivos comprovantes de 

pagamento nos autos, no prazo legal, arquive-se. Intimem-se. Cuiabá, 14 

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: 0500201-27.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN KLEVIO CAMPOS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500789-05.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA DOS SANTOS NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUILHERME LEAL CURVO OAB - MT4948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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. Defere-se o pedido de destaque dos honorários 

advocatícios nos moldes preceituados na Súmula Vinculante 47 do STF, in 

verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou 

destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba 

de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de 

precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial 

restrita aos créditos dessa natureza." Ao contador para a elaboração dos 

cálculos. Juntado os cálculos, dê-se prosseguimento ao andamento 

processual, cumprindo-se integralmente o disposto no art. 13 da Lei n° 

12.153/2009. Cumprida a obrigação e juntado os respectivos 

comprovantes de pagamento nos autos, no prazo legal, arquive-se. 

Intimem-se. Cuiabá, 19 de julho 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: 0500789-05.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA DOS SANTOS NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUILHERME LEAL CURVO OAB - MT4948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500789-05.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: JANDIRA DOS SANTOS 

NASCIMENTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em 

consulta ao sistema SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o 

pagamento nos exatos termos do oficio requisitório, no valor de 

R$34.795,43 (principal e contratual) e R$5.098,33 (sucumbencial), ao qual, 

neste dia esta atualizado no valor de R$34.820,07 e R$5.101,94. Deste 

modo, intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da 

concordância do valor depositado e integral quitação, no prazo de 5 

(cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500099-73.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA DO MENINO JESUS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(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: “Vistos, etc. Ao contador para a elaboração dos cálculos. 

Juntado os cálculos, dê-se prosseguimento ao andamento processual, 

cumprindo-se integralmente o disposto no art. 13 da Lei n° 12.153/2009. 

Cumprido a obrigação e juntado os respectivos comprovantes de 

pagamento nos autos, no prazo legal, arquive-se. Intimem-se. Cuiabá, 26 

de junho 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: 0500099-73.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA DO MENINO JESUS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500099-73.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: LAZARA DO MENINO JESUS DA 
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MATA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com o 

artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-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: 0504671-38.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZA RIBEIRO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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$ 

1.678,16 (mil seiscentos e setenta e oito reais e dezesseis 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. 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. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 22 de fevereiro 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: 0504671-38.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZA RIBEIRO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO 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:“ 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500919-58.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZURAIDE EPIFANIA SIGARINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500250-73.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONDENELLY CESAR MARQUES DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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. Ao contador para a elaboração dos cálculos. 

Juntado os cálculos, dê-se prosseguimento ao andamento processual, 

cumprindo-se integralmente o disposto no art. 13 da Lei n° 12.153/2009. 

Cumprido a obrigação e juntado os respectivos comprovantes de 

pagamento nos autos, no prazo legal, arquive-se. Intimem-se. Cuiabá, 28 

de junho 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: 0500250-73.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONDENELLY CESAR MARQUES DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500250-73.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: RONDENELLY CESAR 

MARQUES DE ARRUDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Intime-se a parte exequente para apresentar seus dados bancários, 

de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos. Sem manifestação, 

arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500269-79.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUAZIL DO NASCIMENTO ALNEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(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 cálculo apresentado 

pela Fazenda Pública no valor de R$ 1.664,75 (mil e seiscentos e sessenta 

e quatro reais e setenta e cinco centavos) Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. 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. Tamara da Silva, 

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. Publicada no PJe. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de abril de 2017. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 
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Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500269-79.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUAZIL DO NASCIMENTO ALNEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500269-79.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: JUAZIL DO NASCIMENTO 

ALNEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

a parte exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com 

o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502520-02.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIO JORGE DE SENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-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: “Vistos, etc. Ao contador para a elaboração dos cálculos. 

Juntado os cálculos, dê-se prosseguimento ao andamento processual, 

cumprindo-se integralmente o disposto no art. 13 da Lei n° 12.153/2009. 

Cumprido a obrigação e juntado os respectivos comprovantes de 

pagamento nos autos, no prazo legal, arquive-se. Intimem-se. Cuiabá, 25 

de maio 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: 0502520-02.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIO JORGE DE SENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0502520-02.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: CECILIO JORGE DE SENA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500104-32.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILCE DAS GRACAS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Araujo da Costa OAB - MT15134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500104-32.2012.8.11.0001 REQUERENTE: WILCE DAS GRACAS ARAUJO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado no id. 27860871 e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016717-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE ENGELMANN (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 DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 Hora: 14:30 , 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: 0500124-23.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT13945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500124-23.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: JOAO BOSCO DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501150-85.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO OAB - MT0008962A 

(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: “Vistos, etc. Intime-se a parte exequente para apresentar as 

certidões originais, com selo de autenticidade, referentes as audiências 

que atuou como defensor dativo, no cartório, no prazo de 15 (quinze) 

dias, haja vista que é imprescindível sua apresentação em juízo, para 

posterior recebimento do credito. Apresentada a referida certidão, ao 

contador para elaboração dos cálculos. Juntado os cálculos, dê-se 

prosseguimento ao andamento processual, cumprindo-se integralmente o 

disposto no art. 13 da Lei n° 12.153/2009. Cumprida a obrigação e juntado 

os respectivos comprovantes de pagamento nos autos, no prazo legal, 

arquive-se. Decorrido o prazo sem a juntada da certidão, ao arquivo. 

Cumpra-se. Cuiabá, 5 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 
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Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501150-85.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO OAB - MT0008962A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501150-85.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCILA CRISTINA PIEDADE 

PRESTES CAPATTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Intime-se a parte exequente para apresentar seus dados bancários, 

de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos. Sem manifestação, 

arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501070-58.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CERON BOTELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501070-58.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: APARECIDA CERON BOTELHO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502758-21.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR SANTANA PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-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: “Vistos, etc. Ao contador para a elaboração dos cálculos. 

Juntado os cálculos, dê-se prosseguimento ao andamento processual, 

cumprindo-se integralmente o disposto no art. 13 da Lei n° 12.153/2009. 

Cumprido a obrigação e juntado os respectivos comprovantes de 

pagamento nos autos, no prazo legal, arquive-se. Intimem-se. Cuiabá, 28 

de junho 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: 0502758-21.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR SANTANA PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0502758-21.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ADEMIR SANTANA PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504234-60.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA SIMONE RAMOS BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA OAB - MT2528-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504234-60.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: SILVANA SIMONE RAMOS 

BARROS EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com o 

artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500100-87.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SOUZA MOTA CABRAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AZEM CAMARGO OAB - MT0019238A-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: “(...) Sobrevindo os embargos, intime-se a embargada para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente impugnação.” 

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: 0500100-87.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SOUZA MOTA CABRAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AZEM CAMARGO OAB - MT0019238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500100-87.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: JULIANA SOUZA MOTA 

CABRAL EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

a parte exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com 

o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 
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Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500423-97.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI SEVERO DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO CAREAGA OAB - MT6713-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO RIPOLI BIANCHI OAB - MT12856-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: “Vistos, etc. Ao contador para a elaboração dos cálculos. 

Juntado os cálculos, dê-se prosseguimento ao andamento processual, 

cumprindo-se integralmente o disposto no art. 13 da Lei n° 12.153/2009. 

Cumprido a obrigação e juntado os respectivos comprovantes de 

pagamento nos autos, no prazo legal, arquive-se. Intimem-se. Cuiabá, 28 

de junho 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: 0500423-97.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI SEVERO DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO CAREAGA OAB - MT6713-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO RIPOLI BIANCHI OAB - MT12856-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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500905-40.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA MACIEL SANTOS CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MACIEL SANTOS OAB - MT10005-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: “Vistos, etc. Ao contador para a elaboração dos cálculos. 

Juntado os cálculos, dê-se prosseguimento ao andamento processual, 

cumprindo-se integralmente o disposto no art. 13 da Lei n° 12.153/2009. 

Cumprido a obrigação e juntado os respectivos comprovantes de 

pagamento nos autos, no prazo legal, arquive-se. Intimem-se. Cuiabá, 29 

de junho 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016797-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS REINKE (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)

 

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: 06/08/2020 Hora: 14:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500905-40.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA MACIEL SANTOS CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MACIEL SANTOS OAB - MT10005-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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500904-55.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA MACIEL SANTOS CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MACIEL SANTOS OAB - MT10005-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: “Vistos, etc. Ao contador para a elaboração dos cálculos. 

Juntado os cálculos, dê-se prosseguimento ao andamento processual, 

cumprindo-se integralmente o disposto no art. 13 da Lei n° 12.153/2009. 

Cumprido a obrigação e juntado os respectivos comprovantes de 

pagamento nos autos, no prazo legal, arquive-se. Intimem-se. Cuiabá, 29 

de junho 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: 0500904-55.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA MACIEL SANTOS CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MACIEL SANTOS OAB - MT10005-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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500456-53.2013.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

CERES REGINA PESSOA VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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:“ Intime-se a parte exequente para apresentar seus dados 

bancários, de acordo com o artigo 8º, §3º do Provimento 20/2020 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos. ”. 

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: 0504374-94.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY PEREIRA GONCALVES DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (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: “Vistos, etc. Ao contador para a elaboração dos cálculos. 

Juntado os cálculos, dê-se prosseguimento ao andamento processual, 

cumprindo-se integralmente o disposto no art. 13 da Lei n° 12.153/2009. 

Cumprido a obrigação e juntado os respectivos comprovantes de 

pagamento nos autos, no prazo legal, arquive-se. Intimem-se. Cuiabá, 30 

de junho 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: 0504374-94.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY PEREIRA GONCALVES DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (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 seus dados 

bancários, de acordo com o artigo 8º, §3º do Provimento 20/2020 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos. ”. 

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: 1016800-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS REINKE (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: 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: 06/08/2020 Hora: 14:50 , 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: 1016941-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVILTON JAIME DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-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: 06/08/2020 Hora: 15:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 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: 1017026-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE ALMEIDA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1017026-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VERA LUCIA DE 

ALMEIDA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA 

VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO 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: 06/08/2020 

Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 27 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: 1013816-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA HELENA TAVARES DO COUTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT17695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (REU)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995).Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO 

ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

VERA HELENA TAVARES DO COUTO em desfavor do MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ e ESTADO DE MATO GROSSO, almejando a declaração de 

suposta inconstitucionalidade e ilegalidade do Acórdão n.º 75/2018 

proferido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e, 

consequentemente, a anulação da Portaria editada em 11/05/2018 pelo 

Município de Cuiabá n.º 260/2018 a qual revogou a publicação de seu 
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benefício de aposentadoria por tempo de contribuição - especial por ter 

sido fundamentada em ato supostamente inconstitucional e ilegal. Citados, 

apenas o MUNICÍPIO DE CUIABÁ apresentou contestação.A Liminar foi 

indeferida, contudo, a requerente interpôs Agravo de Instrumento 

distribuído sob o nº 1006312-65.2018.8.11.0000, cuja liminar foi 

concedida, determinando a suspensão dos efeitos da Portaria nº 260/2018 

publicada pelo ente municipal. O referido recurso encontra-se pendente de 

julgamento definitivo.DECIDO.Inobstante a ausência de contestação do 

ESTADO DE MATO GROSSO, diante da indisponibilidade do interesse 

público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da 

revelia.O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide.A controvérsia em análise se resume a apurar se 

assiste à parte reclamante o direito a aposentadoria especial de 

professora e, portanto, a anulação da Portaria 260/2018 editada pelo ente 

público municipal, em cumprimento ao Acórdão n.º 75/2018 proferido pelo 

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. A questão trazida a Juízo 

não demanda maiores digressões.É cediço que para fins de concessão da 

aposentadoria especial regida pelo art. 40, §1º, III, “a”, e § 5º, da 

Constituição Federal, c/c art. 67, §2º, da Lei nº 9.394/96, com a redação 

dada pela Lei nº 11.301/2006, e atual posição do Supremo Tribunal Federal 

adotada no julgamento da ADI nº 3772, julgada em 29/10/2008, deve ser 

computado o tempo de serviço laborado pelos professores (excluídos os 

especialistas em educação) em sala de aula, bem como nas funções de 

direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento 

pedagógico.O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da 

referida alteração legislativa, na ação direta de inconstitucionalidade nº 

3772, reconhecendo que a atividade do magistério compreende funções 

que não se relacionam diretamente com regência de classe, para fins de 

concessão de aposentadoria especial.Nessa perspectiva, a parte autora 

alega que ingressou no serviço público municipal em 17/04/88 ocupando o 

cargo de Professora de Educação Física, no qual veio a se aposentar 

voluntariamente em 15/08/15.Contudo, após seu afastamento, seu 

processo administrativo de aposentadoria foi encaminhado ao Tribunal de 

Contas do Estado de Mato Grosso que manifestou sua discordância com a 

inativação concedida tendo em vista o período de readaptação da 

requerente, julgando ilegal sua aposentadoria por contagem especial por 

intermédio do Acórdão n.º 75/2018.Em cumprimento à determinação da 

corte de contas, o ente municipal publicou em 11/05/2018 a Portaria 

260/2018 (id. 13304757, pág. 02) tornando sem efeito o benefício de 

aposentadoria por tempo de contribuição – especial da requerente.O 

conjunto probatório formado indica que a requerente possui vínculo 

funcional como professora efetiva, tendo sido admitida no dia 17/04/1988 

(id. 13305040, pág. 05), e a partir de 18/01/2015 (id. 13305040, pág. 19) 

foi várias vezes readaptada nas funções de Apoio/Suporte a 

coordenação pedagógica, Apoio as atividades pedagógicas 

desenvolvidas com acervo bibliográfico, Suporte pedagógico e projetos de 

incentivo a leitura, e, Auxiliar da coordenação.Em que pese a requerente 

colacionar aos autos declarações funcionais de que a requerente 

desenvolveu funções de magistério no apoio a coordenação pedagógica, 

suporte a atividades pedagógicas, e auxiliar de coordenação, tais funções 

não se enquadram nas descritas no art. 67, §2º, da Lei nº 9.394/96.A 

aposentadoria com proventos integrais, de professor aos 25 anos de 

serviço, está subordinada ao efetivo exercício em funções de magistério, 

não podendo ser computado, para tal fim, o tempo em que afastado 

dessas funções o servidor exerceu outras atividades administrativas.Nos 

termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do 

Superior Tribunal de Justiça, o direito a aposentadoria especial garantido 

aos professores pelo art. 40, III, b, § 5º, da CF deve ser interpretado 

restritivamente, não podendo estender o benefício aos docentes que não 

cumpriram totalmente o tempo de efetivo magistério.Assim, nos termos 

legais resta evidente que a requerente não faz jus a aposentadoria 

especial, em razão de não ter tempo de contribuição no efetivo exercício 

das funções do magistério.Desse modo, enfatiza-se que as funções de 

direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira 

do magistério desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico 

por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, 

tendo direito aqueles que as desempenham ao regime especial de 

aposentadoria estabelecido nos artigos 40, §4º, e 201, §1º, da CF/88, o 

que não é a hipótese dos autos.Nesse contexto, não há como acolher a 

pretensão da requerente, tendo em vista que o direito à aposentadoria 

especial dos professores só se aperfeiçoa quando cumprido 

cumulativamente as condições estabelecidas na Constituição Federal e o 

especial requisito temporal no efetivo exercício das específicas funções 

do magistério desempenhadas em estabelecimento de ensino.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 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 PaivaJuíza 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.INFORME-SE, COM URGÊNCIA, A RELATORIA 

DO AGRAVO ACERCA DO FATO DE TER SIDO PROFERIDO SENTENÇA 

NOS PRESENTES AUTOS.Publique-se.Intimem-se., 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: 1017027-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE MORAES PESSOA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1017027-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIO DE 

MORAES PESSOA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA 

VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO 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: 06/08/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 27 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: 1017030-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL BENILTON BARROS FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1017030-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GENTIL 

BENILTON BARROS FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE 

TEIXEIRA VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO 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: 06/08/2020 

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 . 27 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: 1019162-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR BRAGA DE CARVALHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE MEDINA FERREIRA OAB - MT15546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 636 de 688



ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “ Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95).Cuida-se de “ação de obrigação de fazer” proposta por JULIO 

CESAR BRAGA DE CARVALHO em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando a realização do 

procedimento cirúrgico específico do qual ele necessita, com a aplicação 

de 3 (três) injeções intravítreo de anti angiogênio (Eylia 40mg/ml ou 

Lucentis 10mg/ml) em OLHO DIREITO no intervalo de sessenta dias entre 

cada injeção e cirurgia de vitrectomia posterior em OLHO ESQUERDO com 

uma injeção intra vítrea de anti angiogênico antes da cirurgia.. Constata-se 

que a liminar foi deferida. Citado, o requerido apresentou defesa, mas não 

compareceu na audiência de conciliação. Considerando a indisponibilidade 

do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se de aplicar os 

efeitos da revelia. Passa-se ao julgamento. Rejeito as alegações de 

ausência de interesse, pois restou comprovado que o pronunciamento 

jurisdicional é tanto útil quanto necessário ao paciente, que dependia de 

avaliação e tratamento para o seu caso. Quanto à alegação de 

ilegitimidade passiva do município, rejeita-se, pois, é cediço o dever do 

Estado (União, Estado e Municípios) garantir o direito e acesso à saúde 

para todos, em decorrência do princípio da universalidade e da igualdade. 

Ademais, por se tratar de responsabilidade solidária entre os entes 

federativos, deve ser reconhecida a legitimidade de qualquer deles para 

figurar no polo passivo da demanda, cabendo ao autor à escolha do 

demandado. Superadas as preliminares, passa-se ao mérito. Insta 

mencionar que a saúde da população é dever do Estado e garantia do 

cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para o seu bem estar. 

Assim, com fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, 

nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua 

saúde. O artigo 196 da Carta Magna consagra o direito à saúde como 

dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, 

propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o mais 

adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e 

menor sofrimento. A pretensão da requerente se justifica na medida em 

que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, propiciando-lhe 

medicação específica que lhe alivia até mesmo sofrimentos e a dor de uma 

moléstia ou enfermidade irreversível, não é antecipar a tutela jurisdicional 

através de medida cautelar, mas garantir-lhe o direito de sobrevivência" 

(RSTJ 106/109-113). Narra a inicial que o autor é portador de diabetes há 

cerca de 30 ( trinta) anos, e que possui retinopatia diabética proliferativa 

com edema macular diabético de alto risco em ambos os olhos, e 

apresenta tração vítreo retiniana e deslocamento tracional de retina n olho 

esquerdo In casu, extrai-se do laudo médico a necessidade do tratamento 

ocular, sob o risco de danos irreparáveis à visão do requerente, conforme 

id. 8203645. O parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico – 

NAT concluiu que “Há relatório médico atualizado que embasa a 

caracterização de urgência para o caso, sabe -se que o procedimento 

está indicado por especialista e que deverá ser realizado com brevidade, 

visto risco de progressão da doença.” (ID 8249427).Assim, sendo o direito 

à saúde indisponível, de regramento autoaplicável, o SUS deve prestar 

atendimento e fornecer tratamento adequado às pessoas que necessitam. 

Nota-se que a parte autora comprovou a necessidade da realização do 

tratamento, conforme se extrai do relatório médico subscrito por 

especialista, corroborado pelo parecer técnico emitido pelo NAT. Diante do 

exposto, RATIFICA-SE a liminar e JULGA-SE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial, para DETERMINAR que os requeridos, solidariamente, 

a providenciarem a realização do procedimento cirúrgico especifico o qual 

a parte autora necessita, com a aplicação de 3 (três) injeções intravítrea 

de anti angiogênio em OLHO DIREITO no intervalo de sessenta dias entre 

cada injeção e cirurgia de vitrectomia posterior em OLHO ESQUERDO com 

uma injeção intra vítrea de anti angiogênico antes da cirurgia, nos moldes 

da prescrição médica, conforme o Enunciado nº 02 do Conselho Nacional 

de Justiça, em rede pública ou particular de saúde, credenciada ou não ao 

SUS, a seu custo e ônus, respeitando o teto deste Juizado Especial; 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 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 GonzagaJuíza Leiga SENTENÇAVistos, 

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 . 0 9 9 / 9 5 . R e t i f i q u e  a  s e c r e t a r i a  a  c l a s s e 

processual.Publique-se.Intimem-se.Cuiabá-MT, 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: 1017033-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WOSHINGTON RENON MARQUES FREITAS (AUTOR)

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)

 

PROCESSO n. 1017033-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WOSHINGTON 

RENON MARQUES FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE 

TEIXEIRA VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO 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: 06/08/2020 

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 . 27 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: 1017034-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DE CARVALHO BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1017034-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WELLINGTON DE 

CARVALHO BATISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA 

VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO 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: 06/08/2020 

Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 27 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: 1023378-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO AMARAL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO DE DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO (REU)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “ Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de “ação ordinária 

com pedido de liminar de urgência” proposta por GUSTAVO AMARAL DA 

SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e IBADE - INSTITUTO 
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BRASILEIRO DE APOIO DE DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO, na qual 

pretende a remarcação do teste físico “barra fixa” do certame para o 

cargo de Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário e Profissionais de 

Nível Superior do Sistema Penitenciário, Edital nº 01/2016/SEJUDH de 

25/11/2016. Citados, apenas o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou 

contestação, sendo assim, decreta-se a revelia do IBADE - INSTITUTO 

BRASILEIRO DE APOIO DE DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO. 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.É 

cediço que a atuação do Poder Judiciário em matéria de concurso público 

é limitada a análise de vinculação ao Edital, isto porque não lhe é dado 

apreciar critérios de formulação e correção das provas e avaliações, de 

acordo com a jurisprudência sedimentada do STJ. Aduz o requerente que 

participava do Concurso Público da Secretaria de Estado de Justiça e 

Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso, Edital nº 01/2016/SEJUDH, 

sendo que por ocasião do Teste de Aptidão Física foi considerado INAPTO 

no teste de barra fixa e, consequentemente, desclassificado no 

certame.Insurge quanto suposta ilegalidade na realização de sua 

avaliação, sob a alegação de que o teste foi realizado com apenas 02 

opções de barra com alturas distintas, contrariando, supostamente as 

regras editalícias que previam a disponibilização de 04 a 05 opções de 

barras fixas, de alturas diferentes, com o objetivo de adequação a 

estatura dos candidatos. Afirma que sua reprovação é nula, uma vez que 

ocorreu por mencionada inobservância das regras contidas no edital e, 

ainda, por ter sido prejudicado pela examinadora anterior que aplicou o 

teste de abdominais, quem lhe exigiu “bater muito forte a mão atrás da 

cabeça para fazer barulho” causando-lhe luxação das duas mãos tempo 

antes de iniciar o teste de barra fixa, impossibilitando que o requerente 

obtivesse bom resultado.É inconteste que o edital é a “lei” do concurso 

público, in casu, o aludido certame estabeleceu as seguintes 

regras:TESTE DINÂMICO DE BARRA FIXA COM PEGADA EM PRONAÇÃO 

PARA HOMENSOs candidatos do sexo masculino receberão orientação 

sobre a correta execução do teste dinâmico de barra fixa.Cada candidato 

fará seu teste dinâmico de barra em aparelho proporcional a sua altura, 

sem que haja possibilidade de tocar o solo com os pés.A metodologia para 

a execução do teste dinâmico de barra fixa com pegada em pronação 

para os candidatos do sexo masculino obedecerão aos seguintes 

critérios:a) ao comando "em posição", o candidato deverá ficar em 

suspensão vertical na barra horizontal, a pegada deverá ser em pronação 

(dorso da mão voltado para o avaliado), abertura dos braços da largura 

correspondente aos ombros, com os braços e as pernas em extensão 

total sem que haja contato dos pés com o solo; eb) ao comando "iniciar", o 

candidato deverá flexionar os cotovelos, elevando o seu corpo até que o 

queixo ultrapasse o nível da barra, sem tocar a barra com o queixo, 

mantendo as pernas em extensão total. Em seguida, deverá estender 

novamente os cotovelos, baixando o seu corpo até a posição inicial. Esse 

movimento completo, finalizado com o retorno à posição inicial, 

corresponderá a uma unidade de execução.A contagem das execuções 

corretas levará em consideração as seguintes observações:a) só será 

contada a repetição realizada completa e corretamente, começando e 

terminando sempre na posição inicial;b) o movimento só será considerado 

completo após a total extensão dos cotovelos (serão contados somente 

os movimentos executados corretamente); ec) a não-extensão total dos 

cotovelos, antes do início de uma nova execução, será considerada um 

movimento incorreto, o qual não será computado no desempenho do 

candidato.O movimento é repetido tantas vezes quanto possível, sem limite 

de tempo.Verifica-se que, contrário do que alega o requerente, não há 

qualquer previsão que estabeleça a quantidade de opções mínimas de 

aparelho para realização da prova, fazendo crer que a disponibilização de 

02 opções foi considerada suficiente e adequada às estaturas de todos 

os candidatos.Em relação à luxação nas mãos do requerente ou qualquer 

outra adversidade supostamente oriundas da demasiada dificuldade na 

execução dos testes, foram, igualmente, experimentas por outros 

candidatos que do exame participaram.Neste sentido, em sede de 

concurso público o Edital é a diretriz, devendo o candidato se adequar às 

regras nele contida. Logo, não prospera o inconformismo do requerente, 

ficando inviável a possibilidade de anular o teste realizado, pois não pode 

a administração oportunizar tratamento diferenciado a candidatos, sob 

pena de violar o princípio da igualdade. Por fim, pretende o requerente que 

a parte requerida apresente as filmagens/gravações do teste físico 

realizado, contudo, rejeita-se o requerimento de inversão do ônus da 

prova porque não se admite contra a Fazenda Pública, face à 

incompatibilidade com as normas de distribuição contempladas no Código 

de Processo Civil.Isso porque, em favor da Fazenda Pública, milita 

presunção (relativa) de legalidade e legitimidade dos atos, de forma que o 

ônus da prova fica atribuído àquele que não a possui.Inverter a obrigação 

probatória implica em subverter o sistema legal de proteção ao direito 

indisponível, o qual decorre do princípio maior da supremacia do interesse 

público sobre o privado.Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados na inicial e, de consequência, EXTINGUE-SE o 

processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.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 PaivaJuíza Leiga SENTENÇAVistos, etc.Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95.Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se.Publique-se.Intimem-se.Cuiabá, 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: 1017040-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIAL DA CRUZ BANDEIRA JUNIOR (AUTOR)

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)

 

PROCESSO n. 1017040-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIAL DA 

CRUZ BANDEIRA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE 

TEIXEIRA VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO 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: 06/08/2020 

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 . 27 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: 1017044-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDE IZABEL NORBERTO DA SILVA (AUTOR)

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)

 

PROCESSO n. 1017044-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ZENILDE IZABEL 

NORBERTO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE 

TEIXEIRA VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO 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: 06/08/2020 

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 . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043180-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MENEGATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “Vistos, etc.Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

Cuida-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer 

proposta por LUIZ MENEGATTI contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

visando a realização de Cirurgia de Ureterorrenolitotripsia Flexível a Laser 

+ Implante de Cateter Duplo J Unilateral, uma vez que foi diagnosticado 

com insuficiência renal aguda (IRA) de caráter pós-renal, obstrutivo, por 

calculose bilateral em rins (com cálculos coraliformes) e ureteres.A liminar 

foi deferida.Citado, o requerido apresentou contestação.Ante a 

informação pela requerente do descumprimento da liminar, foi deferido o 

bloqueio da importância de R$18.500,00 na conta corrente ESTADO DE 

MATO GROSSO (id. 19493970).Passa-se a decisão.O autor foi 

diagnosticado com Insuficiência Renal Aguda (IRA), sendo necessário ser 

submetido "ureterolitotripsia flexível a lazer e/ou nefrolitotripsia 

percutánea", com risco de evolução para doença renal crônica, bem como 

risco elevado de desenvolver infecções e óbito.O parecer técnico emitido 

pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT concluiu que “Há urgência no 

procedimento sobre pena da perda da função renal. O procedimento é 

contemplado pelo SUS, e de competência do Estado de Mato Grosso.” (ID. 

17098899).Nota-se que a parte autora comprovou a doença alegada, 

conforme se extrai do relatório médico subscrito por especialista, 

corroborado pelo parecer técnico emitido pelo NAT.O direito à saúde é 

concebido como direito básico de todo cidadão, de acordo com os artigos 

196[1], sendo dever do Estado e de relevância pública tais serviços, e 

197[2] da Carta Magna.É cediço, pois, que o direito à saúde 

consubstancia-se em direito indisponível, de regramento auto-aplicável, de 

maneira que o SUS deve prestar atendimento e fornecer tratamento 

adequado às pessoas que necessitam. Destarte, é dever do Estado 

(União, Estado e Municípios) garantir o direito e acesso à saúde para 

todos, em decorrência do princípio da universalidade e da igualdade. 

Inclusive, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece o dever 

do Estado, lato sensu, ou seja, por todos os seus entes federados – 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de assegurar o direito à 

saúde, na forma dos artigos 6º, 23, II e 196, todos da Constituição Federal, 

de modo solidário. (Precedentes: AI 550.530-AgR, rel. min. Joaquim 

Barbosa, julgamento em 26-6-2012, Segunda Turma, DJE de 16-8-2012; RE 

855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, DJe-050 

-PUBLIC 16-03-2015).Consta informação que o procedimento foi realizado, 

conforme nota fiscal id. 19952436.Diante do exposto, RATIFICA-SE a 

liminar deferida e JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial 

para CONDENAR o requerido a viabilizar a realização da 

Ureterorrenolitotripsia Flexível a Laser + Implante de Cateter Duplo J 

Unilateral, em rede pública ou particular de saúde, credenciada ou não ao 

SUS, a custo e ônus do Estado, nos termos da prescrição médica, 

conforme o Enunciado nº 02 do Conselho Nacional de Justiça, respeitando 

o teto deste Juizado Especial; e, por consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso 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 do MM. Juíza de Direito.Joselaine Duarte 

GonzagaJuíza LeigASENTENÇAVistos 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.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: 1017048-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZUILA RIBEIRO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1017048-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ZUILA RIBEIRO 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA VIEIRA, 

CAMILA RAMOS COELHO 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: 06/08/2020 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 . 27 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: 1010499-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SANCHES FILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SANCHES FILHO OAB - SP388575 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “ Vistos, etc.Relatório dispensado por força do disposto 

no art. 38 da Lei 9.099/95.FUNDAMENTO e DECIDO.Trata-se se pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora antes da sentença, no 

qual manifesta sua falta de interesse no prosseguimento da lide.É cediço 

que havendo a estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da 

angularização processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida 

em relação ao mencionado pedido de desistência.No entanto, o Enunciado 

90 do FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ).Sabe-se que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da 

Fazenda Pública em decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que 

estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX 

Encontro – Bonito/MS).Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora para que produza os 

jurídicos e legais efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil.Publicada no sistema PJe.Arquive-se.Cuiabá, 

data registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

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: 1011016-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FILIPE SANTIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor do IBADE-Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo 

(REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “ Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

proposta por JOSE FILIPE SANTIAGO em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e Diretor do IBADE - Instituto Brasileiro de Apoio e 
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Desenvolvimento Executivo, almejando a sua aprovação para última etapa 

do concurso público para provimento de vagas de Agente Penitenciário 

regido pelo Edital nº 01/2016/SEJUDH/25, ou, subsidiariamente, a 

realização de nova avaliação psicológica/psicotécnico a qual o requerente 

foi considerado inapto.Citados, apenas o ESTADO DE MATO GROSSO 

apresentou contestação. A liminar foi indeferida. DECIDO. I – PRELIMINAR 

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade arguida pelo ente público. Isto 

porque, o fato de o Estado ter delegado a execução do certame a IBADE, 

não o exime da responsabilidade em relação ao concurso público, haja 

vista que o Instituto é mero executor do concurso público, não atuando em 

nome próprio, mas por delegação. Já o IBADE, porquanto na qualidade de 

executora do concurso, constate-se também sua responsabilidade, por 

conseguinte, sua legitimidade passiva. Reconhece-se, de ofício, a 

ilegitimidade passiva do Diretor do IBADE, uma vez que trata-se de pessoa 

física natural sem personalidade jurídica para responder a ação, devendo 

constar apenas o Estado de Mato Grosso. 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. O Edital 

nº 01/2016/SEJUDH/25 (id. 12904520) estabelece as normas relativas à 

realização do concurso público para provimento de vagas e cadastro de 

reserva para os cargos efetivos de Agente Penitenciário do Sistema 

Penitenciário e Profissionais de Nível Superior do Sistema Penitenciário. O 

item 14 do Edital trata das regras e determinações relacionadas à 4ª fase 

do certame, correspondente a prova psicológica, informando que a 

referida avaliação possui caráter exclusivamente eliminatório. 14.5. Os 

testes a serem aplicados têm sua validade regulamentar estabelecida pelo 

Conselho Federal de Psicologia, órgão normativo da profissão, e somente 

serão realizados por psicólogos registrados no Conselho Federal de 

Psicologia. 14.6. A Avaliação Psicológica consistirá na aplicação e na 

avaliação de técnicas psicológicas, visando identificar no candidato, 

características inerentes ao perfil do cargo, relativas à capacidade de 

concentração e atenção, raciocínio, controle emocional e memória e 

relativas à personalidade, abaixo descritos: a) Tenha sólidos 

conhecimentos capazes de compreender a diversidade de cenários e agir 

concernente com as normas legais nacionais e internacionais, 

notadamente as que se referem aos Direitos Humanos; b) Conheça e 

utilize técnicas que auxiliem os seus procedimentos, tomada de decisão e 

resoluções de conflito; c) Esteja consciente de seu papel de cidadão 

responsável pela segurança, orientação e proteção dos outros cidadãos; 

d) Saiba trabalhar em equipe; e) Consiga relacionar-se com outros 

segmentos da segurança pública para ações articuladas e trabalho 

integrado; f) Seja receptivo e capaz de utilizar novas tecnologias; g) 

Busque e gere continuamente novas informações; h) Cultive hábitos de 

vida sadia; i) Mantenha contato mais direto com a comunidade; j) Trate a 

todos de acordo com os preceitos morais e éticos. Com relação à 

discussão dos critérios de avaliação a qual optou pela não recomendação 

do requerente, é cediço que a atuação do Poder Judiciário em matéria de 

concurso público é limitada a análise de vinculação ao Edital, isto porque 

não lhe é dado apreciar critérios de formulação e avaliação, sob pena de 

imiscuir-se no mérito do ato administrativo. Dessa perspectiva, de plano já 

se impõe a improcedência do pedido quanto a anulação da avaliação 

psicológica realizada com o requerente, pois tratam especificamente de 

revisão da prova ao questionar o resultado realizado por profissionais 

especializados. Como já explicitado, a apreciação pelo Judiciário acerca 

dos critérios de avaliação da banca devem estar adstritos a supostas 

ilegalidades, o que não é o caso, sob pena de invadir o mérito 

administrativo e interferência no Poder, nestes termos: (...) 3. A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao indicar a vedação 

ao refazimento da correção de provas por parte do Poder Judiciário. 

Precedentes: AgR no AI 805328/CE AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, 

Segunda Turma, Acórdão Eletrônico publicado no DJe-199 em 10.10.2012; 

MS 30.860/DF, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Processo Eletrônico 

publicado no DJe-217 6.11.2012; e AgR no RE 405.964/RS, Relator Min. 

Dias Toffoli, Primeira Turma, Acórdão Eletrônico publicado no DJe-095 em 

16.5.2012. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é 

pacífica no sentido de que não é possível ao Poder Judiciário imiscuir-se 

na revisão das provas de concurso público, somente atendo-se à 

juridicidade. Precedentes: RMS 41.785/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 16.12.2013; RMS 43.139/DF, Rel. Ministra Eliana 

Calmon, Segunda Turma, DJe 24.9.2013; e AgRg no RMS 25.608/ES, Rel. 

Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, DJe 23.9.2013. (STJ, RMS 

45660 / RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 26/08/2014) O requerente foi 

considerado inapto nos testes psicológicos TAECO, MEMÓRIA DE FACES, 

ENFRENTAMENTO E AUTO-AFIRMAÇÃO COM RISCO e AUTOCONTROLE 

DA AGRESSIVIDADE, conforme resultado definitivo colacionado ao id. 

12904674, pág. 03, sendo assim, em cumprimento ao item 14 do Edital, 

legítima sua desclassificação no certame. Neste sentido, em sede de 

concurso público o Edital é a diretriz, devendo o candidato se adequar às 

regras nele contida. Logo, não prospera o inconformismo do requerente, 

ficando inviável a possibilidade de beneficiar o requerente pelo avanço à 

etapa de avaliação social ou determinar nova avaliação psicológica, pois 

não pode a administração alterar regras do Edital, ou oportunizar 

tratamento diferenciado a candidatos, sob pena de violar o princípio da 

igualdade.Assim, das provas trazidas aos autos, não se evidencia vício 

que legitime a atuação do Poder Judiciário. 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 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 PaivaJuíza 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 

”. 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: 1044060-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONES ROBERTO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “ Vistos, etc.O juízo determinou a intimação da parte 

autora para emendar a inicial.Corretamente intimada a parte requerente 

quedou-se inerte.Ante o exposto, indefere-se a petição inicial e julga-se 

extinto, sem resolução de mérito, o presente feito, na forma dos artigos 

485, I, e 321, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.Publique-se.Intime-se.Transitada em julgado, arquive-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: 1044060-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONES ROBERTO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “Vistos, etc.O juízo determinou a intimação da parte 

autora para emendar a inicial.Corretamente intimada a parte requerente 

quedou-se inerte.Ante o exposto, indefere-se a petição inicial e julga-se 

extinto, sem resolução de mérito, o presente feito, na forma dos artigos 

485, I, e 321, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.Publique-se.Intime-se.Transitada em julgado, arquive-se.Cuiabá, data 

registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 
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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: 1043705-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONES ROBERTO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “ Vistos, etc.O juízo determinou a intimação da parte 

autora para se manifestar sobre a conexão.Corretamente intimada a parte 

requerente quedou-se inerte.Ante o exposto, indefere-se a petição inicial 

e julga-se extinto, sem resolução de mérito, o presente feito, na forma dos 

artigos 485, I, e 321, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.Publique-se.Intime-se.Transitada em julgado, arquive-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: 1001736-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SAMPAIO SALDANHA OAB - MT8764-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

INDEIA - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança cumulada com Danos Morais proposta por MARIA DO CARMO 

LIMA SILVA contra o ESTADO DE MATO GROSSO e contra o INDEIA - 

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando a indenização das férias integrais (2014/2015), acrescido do 

terço constitucional, e férias proporcionais (2015/2016), no montante 

atualizado de R$ 42.625,56 (quarenta e dois mil, seis centos e vinte e 

cinco reais e cinquenta e seis centavos). Além disso, pede indenização 

por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Citado, o 

requerido não compareceu na audiência inicial e não apresentou 

contestação. DECIDO. Inobstante o não comparecimento dos requeridos à 

audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia. 

Passa-se ao julgamento. 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 Instituto de Defesa Agropecuária do 

Estado de Mato Grosso - INDEA/MT, entidade autárquica estadual 

integrante da Administração Pública Indireta, criada pela Lei nº 4.171, de 

31 de dezembro de 1.979. Desta feita, possui administração e patrimônio 

próprio, sendo responsável pelo pagamento de seus servidores. Por esse 

motivo, reconhece-se a ilegitimidade do Estado de Mato Grosso. É cediço 

que as férias geram direito a conversão em pecúnia quando não 

usufruídas durante o vínculo, tendo em vista que, a servidora pública 

aposentada, não poderá mais gozá-las, sob pena de locupletamento ilícito 

da Administração. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO 

APOSENTADO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. 

INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal 

Federal já assentou que “não ofende a Lei Maior o deferimento de 

indenização a servidor aposentado, por férias não gozadas durante o 

período de atividade” (RE 285.323-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa). 

Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 226139 

AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

14/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 05-05-2015 PUBLIC 

06-05-2015)” Consta dos autos que a requerente está aposentada desde 

27/10/2015 – ATO nº 7.336/2015 (id. 21336195 - Pág. 1, bem como não 

usufruiu das férias ora pleiteadas (id. 21336194 - Pág. 24). Noticia que, 

apesar de ser requerer administrativamente as verbas, o requerido não 

efetuou o pagamento até o momento. Por outro norte, verifico que o 

requerido sequer apresentou defesa, tornando incontroverso o direito 

pleiteado. Quanto ao pedido de danos morais, o jurista José dos Santos 

Carvalho Filho ensina que a marca característica da responsabilidade 

objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a 

existência de culpa do agente ou do serviço, e elenca os três 

pressupostos necessários à sua aplicação: 1. ocorrência do fato 

administrativo;2. o dano; 3. o nexo causal. Na espécie a parte autora não 

provou a ocorrência do dano, limitou-se a trazer julgados sobre a 

aplicação dos danos morais, sem demonstrar a ocorrência do abalo moral 

suficiente em seu caso concreto, razão pela qual mostra-se improcedente 

o pedido de danos morais. Anto o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o INDEIA 

- INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO a pagar a parte autora as férias integrais (2014/2015), 

acrescido do terço constitucional, e férias proporcionais (2015/2016), a 

serem acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da 

citação, e correção monetária pelo IPCA-E, da data da aposentadoria 

(27/10/2015); respeitado o teto dos Juizados Especiais, nos termos do 

artigo 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Por consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso 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. 

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-MT, 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1020546-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. S. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-O (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CAMILA DE ARAUJO OAB - 019.957.971-70 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

PROCURADOR GERAL DO ESTADO (REU)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “Vistos, etc.Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o 

relatório.Trata-se a presente de Ação de Indenização por Danos Morais, 

proposta por M. C. D. S. F, representado por sua genitora ANDRESSA 

CAMILA DE ARAUJO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. Narra 

a parte autora, em síntese, que o menor recebe pensão de seu 

alimentante, servidor público do Estado, que vinha sendo descontada na 

folha por força de decisão judicial, no entanto, no mês de outubro de 2016 

houve a suposta interrupção unilateral sem aviso por parte do 

requerido.Alega que o suposto dano causado à parte autora se deu em 

virtude da conduta arbitrária levada a efeito pelo requerido, que não teria 

procedido com a notificação do alimentante ou o beneficiado para abrir a 

conta específica no Banco do Brasil, sob pena de haver a suspensão da 
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transferência automática mensal destinada ao menor.Por fim, sustenta 

que, por se tratar de interesse da criança e do adolescente, sendo o 

direito previsto pela Constituição Federal em seu artigo 227 e nos artigos 

4º e 70 do Estatuto da Criança e do Adolescente, não poderia ter sido 

suspenso o repasse da verba alimentar, o que por si só seria um 

agravante.Citada, a parte reclamada apresentou contestação.Pois bem.Em 

análise do mérito, verifica-se que a responsabilidade do Estado ou 

responsabilidade da Administração Pública, conforme a denominação de 

parte da doutrina encontra guarida constitucional, em especial, na 

disposição do art. 37, §6º, da Constituição Federal de 1988.Consigna-se, a 

propósito, que houve ampla divulgação pela SEGES/MT, no site 

h t t p : / / w w w 5 . s e f a z . m t . g o v . b r /

-/pensionistas-e-servidores-precisam-abrir-conta-salario-no-banco-do-bra

sil acerca da necessidade de ser criada conta salário no Banco do Brasil 

para que não houvesse a suspensão de pagamentos e recebimentos dos 

benefícios, sendo facultada, inclusive, a portabilidade para o banco da 

preferência dos servidores e pensionistas do ESTADO DE MATO 

GROSSO, sendo disponibilizada também a lista dos servidores que se 

encontravam na situação de pendência.Desse modo, se algum prejuízo foi 

imposto ao autor com o bloqueio do salário do pai da parte requerente, 

isso se deu por culpa exclusiva de terceiro, seu genitor, o qual não 

atendeu a determinação do empregador para manter a regularidade de 

recebimento de proventos e, consequentemente, o desconto da pensão, 

haja vista que é com o alimentante o vínculo da administração. No caso, 

resta excluído o nexo causal pela culpa exclusiva de terceiro, que é causa 

excludente de responsabilidade, ou seja, foi a conduta omissiva do 

alimentante que deu causa ao transtorno do menor.Da análise das provas 

carreadas ao feito, não resta demonstrado que o Poder Público tivesse 

praticado ato ilícito ou capaz de provocar danos da forma como 

contextualizado na petição inicial, ou seja, de forma deliberada ou sem 

publicar amplamente as alterações na forma do recebimento da referida 

verba alimentícia em prol do menor. Portanto, nessas condições, não é 

possível atribuir qualquer responsabilidade ao requerido.Logo, diante das 

parcas provas trazidas aos autos, não há se falar em atuação estatal 

praticada com irresponsabilidade ou inobservância aos preceitos 

administrativos legais que não aqueles necessários ao bom funcionamento 

da Máquina Estatal, de modo que, ausente a conduta ilícita, não há se falar 

em responsabilidade civil, não ocorrendo, por consequência, a respectiva 

obrigação de indenizar. Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o 

pedido formulado 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 de 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. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000426-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS JOSE DE FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO OAB - MT17501/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

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: 

1000426-48.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSIAS JOSE DE FIGUEIREDO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Intime-se as partes acerca do cálculo da 

contadoria, no prazo de 5 dias. Após, conclusos para homologação. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002772-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA PARREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “Vistos, etc. Relatório dispensado por força do disposto 

no art. 38 da Lei 9.099/95.FUNDAMENTO e DECIDO.Trata-se se pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora antes da sentença, no 

qual manifesta sua falta de interesse no prosseguimento da lide.É cediço 

que havendo a estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da 

angularização processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida 

em relação ao mencionado pedido de desistência.No entanto, o Enunciado 

90 do FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ).Sabe-se que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da 

Fazenda Pública em decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que 

estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX 

Encontro – Bonito/MS).Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora para que produza os 

jurídicos e legais efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil.Publicada no sistema PJe.Arquive-se.Cuiabá, 

data registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito ”. 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: 1002925-39.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANILUCE RAMOS MOREIRA CARUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-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 da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “Vistos, etc. Relatório dispensado.Trata-se de ação de 

indenização por danos materiais e morais ajuizada por VANILUCE RAMOS 

MOREIRA CARUJO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, almejando a restituição dos valores 

pagos a título de “cotas previdenciárias” do período de dezembro/2016 a 

junho/2018, no valor de R$ 9.263,19 (nove mil, duzentos e sessenta e três 

reais e dezenove centavos) e danos morais no importe de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais). A requerente informa que é servidora pública estadual 

aposentada em 28/06/2018 (id. 17138191), mas em duas oportunidades 

teve seu requerimento de aposentadoria negado indevidamente pela parte 

requerida, a saber, em 08/12/2016 e 18/04/2017.Alega que desde a data 

do primeiro requerimento (12/2016) já detinha o direito a aposentadoria por 

tempo de contribuição, todavia, somente após pedido administrativo 

realizado junto à Secretaria de Estado de Saúde e parecer favorável da 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, lhe foi concedido o 

benefício, em razão disso, entende fazer jus à restituição da contribuição 

previdenciária, recolhida indevidamente no período de 12/2016 a 06/2018, 

em que permaneceu na ativa.Citados, os requeridos apresentaram 

contestação. Passa-se à apreciação.Tendo em vista que o abono de 

permanência é um incentivo pago pelo Estado para o servidor que já 
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preencheu todos os requisitos para se aposentar, cabe ao ente público 

eventual restituição dos valores, razão pela qual declara-se, de ofício, a 

ilegitimidade passiva da autarquia MTPREV em relação ao pedido de 

restituição.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 abono de permanência consiste no reembolso da 

contribuição previdenciária aos servidores que tenham preenchido as 

exigências para a aquisição do benefício da aposentadoria voluntária, e 

que, ainda assim, permaneçam em atividade.A benesse está prevista no 

art. 40, §19 da Constituição Federal e foi instituído pela Emenda 

Constitucional nº 41/2003, nos seguintes termos:“Art. 3º É assegurada a 

concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, 

bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação 

desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção 

desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente. § 

1º O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em 

atividade tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e 

que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, 

ou trinta anos de contribuição, se homem, fará jus a um abono de 

permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até 

completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 

40, § 1º, II, da Constituição Federal." (g.n.)Analisando a Emenda 

Constitucional nº 41/03 verifica-se que existem três requisitos para 

caracterizar o direito ao abono permanência: a) completar as exigências 

para a aposentadoria voluntária; b) contar com, no mínimo, vinte e cinco 

anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem; 

e c) optar por permanecer em atividade.Acerca disso, o Supremo Tribunal 

Federal firmou entendimento de que uma vez completado o período 

necessário para aposentadoria voluntária e o servidor permanecendo na 

ativa, passa a ter direito ao referido benefício:DIREITO ADMINISTRATIVO E 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. MOMENTO DO 

RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 

359/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido 

de que o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre 

com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária. 

Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 

825334 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 

julgado em 24/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 

09-06-2016 PUBLIC 10-06-2016).Em seu voto, o Min. Rel. Roberto Barroso 

destacou: “uma vez preenchido os requisitos para o recebimento do 

abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra 

exigência. Dessa forma, o termo inicial para o recebimento do abono de 

permanência dá-se com o preenchimento dos requisitos para a 

aposentadoria voluntária.”Comprovado que a requerente, mesmo 

cumprindo os requisitos para inatividade, permaneceu na ativa, ainda que 

a contragosto, faz jus ao abono de permanência previsto no art. 40, §19 

da Constituição Federal.Com base nos documentos juntados nos autos, 

que reconhecem, para fins de aposentadoria, todo o período em que a 

requerente esteve cedida ao Estado do Rio Grande do Norte, inclusive, 

sem ônus para o Estado de Mato Grosso e, ainda, considerando o 

documento colacionado no id. 17138193, que aplica as regras da Emenda 

47/2005 para fins de aposentadoria voluntária, faz jus a requerente à 

restituição da contribuição previdenciária (abono de permanência) 

vindicado até a data da efetiva aposentadoria, ou seja, no período de 

dezembro/2016 a junho/2018.No que refere-se ao pedido de danos 

morais, não verifica-se o alegado dano extrapatrimonial, eis que a simples 

negativa da administração pública aos requerimentos de aposentadoria 

não são suficientes a qualificar-se como ofensa aos atributos pessoais, 

mormente porque não ficou comprovada qualquer má-fé por parte da 

administração pública e havia dúvida razoável acerca do efetivo tempo de 

contribuição da autora.Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o 

ESTADO DE MATO GROSSO a restituir os valores descontados a título de 

contribuição previdenciária à requerente no período de 12/2016 a 06/2018, 

cujo montante deve ser apurado em sede de cumprimento de sentença, 

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 dos Juizados Especiais; e, de consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO 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 9.099/95 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 PaivaJuíza 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 ”. 

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: 1007876-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL JOSE GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (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:“ 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1014814-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN GORETE FREIRE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO OLIVEIRA FRAGA OAB - MT18506-O (ADVOGADO(A))

LICELLIE FREIRE FRAGA OAB - 031.678.001-43 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO 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:“Desse modo, INDEFERE-SE o pedido de reconsideração, 

notadamente diante da ausência de elementos que alterem o quadro fático 

inicialmente delineado quanto à probabilidade do direitoIntime-se a parte 

autora para querendo impugnar, no prazo de 15 dias.Após, conclusos 

para 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: 1015034-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE LAZZAROTTO MENDES DA COSTA (REQUERENTE)

MANOEL MENDES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELE CASSUCI FRIOSI OAB - MT17921-O (ADVOGADO(A))

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-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 
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transcrita:“ Apresentada contestação, intimem-se o requerente para, 

querendo, impugnar no prazo de 15 (quinze) 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000357-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THOMPSON CALONGA (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:

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:“ Apresentada contestação, intimem-se o requerente para, 

querendo, impugnar no prazo de 15 (quinze) 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041884-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEGAR SOARES DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (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:“ Apresentada contestação, intimem-se o requerente para, 

querendo, impugnar no prazo de 15 (quinze) 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014561-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE RIBEIRO GUIMARAES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON CESAR DA SILVA OAB - GO20105 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para , querendo, impugnar no prazo de 15 (quinze) 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010841-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MEDIAN MENEZES E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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:“ Apresentada contestação, intimem-se o requerente para, 

querendo, impugnar no prazo de 15 (quinze) 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046581-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON MAGNO DA SILVA PEDROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT15373-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON (REU)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (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:“ Em seguida intime-se a parte autora para, querendo, impugnar, 

no prazo de 15 dias. Após, conclusos para designação de audiência de 

instrução e julgamento.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: 1001953-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO BRAGA (REQUERENTE)

ELIENE DOS SANTOS BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA COMAR DA SILVA OAB - MT7650-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, caso queira, responder à impugnação 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021733-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO REVELES PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “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 das verbas 

rescisórias devidas, bem como danos morais.O Município de Cuiabá 

apresentou contestação rechaçando as arguições autorais, pugnando 

pela total improcedência dos pedidos iniciais (Num. 27504890).É o 

relatório. Decido.Inicialmente, 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, RECHAÇO, de plano, o pedido relativo à 

incorporação no salário de um suposto mensalinho (pagamento por fora), 

que teria sido percebido pelo autor na vigência do contrato de trabalho 

entabulado entre as partes, eis que, se isso ocorreu, configura-se ato 

ilícito passível de punição para todos os envolvidos, eis que a 

administração pública é regida pelos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (artigo 37, da CF), 
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com o que se verifica que não pode, de forma alguma, realizar 

pagamentos por fora, tampouco o autor poderia aceitar tal pagamento, 

sabedor da sua ilicitude.Em outras palavras, os envolvidos em atos ilícitos 

não devem ter qualquer proveito de tais atos, com o que a arguição do 

reclamante fica rejeitada.Pois bem, analisando os autos, constato que o 

autor foi nomeado para exercer a função de agente operacional de saúde, 

cujos contratos temporários foram renovados, sucessivamente, pelo 

período de quase vinte anos (01/03/1999 à 11/01/2019), não havendo nos 

autos qualquer comprovação de que a contratação em questão se deu 

somente para atender necessidade temporária de excepcional interesse 

público, 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)É assente, também, na jurisprudência, que as férias adquiridas 

no período do contrato não gozadas e não pagas pela administração 

devem ser pagas ao trabalhador, porém, de forma simples, visto que não 

se admite o pagamento em dobro das férias não gozadas, dada a 

natureza do contrato (cf. Ap. 3902/2014 - TJMT), sem prejuízo do 

pagamento do 1/3 constitucional, visto que o reclamante arguiu que não 

houve gozo, nem pagamento, não tendo a administração pública se 

desincumbido de seu ônus probatório neste sentido, eis que não cabe ao 

autor fazer prova de fato negativo.O pedido de anotação na CTPS e 

correção da data da dispensa (eis que seria dia 15/01 e não 11/01), não 

pode ser acolhido, eis que não há anotação em CTPS, dada a natureza da 

contratação. Ademais, os atos administrativos (como a exoneração) 

gozam de presunção de veracidade, devendo o interessado apresentar 

prova cabal acerca da sua incorreção, o que não ocorreu nos autos.Da 

mesma forma, restam prejudicados os pedidos de pagamento dos reflexos 

nas verbas rescisórias e 13º, eis que o pedido de reconhecimento de 

integração ao salário do suposto mensalinho fora rejeitado.De outro norte, 

quanto aos recolhimentos previdenciários, verifica-se que nos anos de 

2014 à 2018, consta o respectivo desconto em folha de pagamento, não 

tendo o autor comprovado que tais valores não foram devidamente 

recolhidos, o que poderia ser feito mediante consulta junto ao INSS na 

conta vinculada do autor. Por fim, resta a apreciação do pedido de danos 

morais, o qual, também, não merece acolhimento, visto que não restou 

evidenciado nos autos abalo/dano passível de indenização, notadamente 

porque o autor tinha ciência da precariedade de sua contratação junto à 

admi n i s t r a ç ã o  p ú b l i c a .  V e j a m o s  o  e n t e n d i m e n t o  d o 

TJMT:“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL – CONTRATO 

TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – CARÁTER 

JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DO VÍNCULO – DANO MORAL – 

INOCORRÊNCIA – APELO DESPROVIDO. (...) Se a parte esteve ciente da 

precariedade de sua contratação com a Administração não se pode 

presumir que suportou algum dano moral, o que exige para sua 

configuração abalo a direito atinente à personalidade (CF, art. 5º, X). (...)”. 

(TJMT – 3ª C. Apelação / Remessa Necessária 38511/2015. Des. Márcio 

Vidal, J. 26/01/2016, DJE 03/02/2016)“APELAÇÃO CÍVEL – 

ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – 

VERBAS TRABALHISTA - COMPETENCIA DA JUSTIÇA COMUM – FÉRIAS 

REMUNEADAS E PROPORCIONAL – DIREITO RECONHECIDO - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO – FGTS - DIREITO AO RECEBIMENTO - DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4-Quanto 

ao dano moral pleiteado, no caso em apreço, não há elementos que 

demonstrem que o Município de primavera do Leste tenha agido de forma a 

provocar prejuízo de ordem moral a recorrente, a ponto de ensejar lesão a 

quaisquer valores subjetivos, a saber: à honra, à moral, à imagem, à 

dignidade. (...)”. (TJMT – 4ª C. Ap 89090/2013. Desa. Serly Marcondes 

Alves, J. 07/10/2014, DJE 14/10/2014) Posto isso, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE 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, considerando o valor do 

salário relativo a cada mês de recolhimento, extirpadas as verbas 

prescritas (vencidas cinco anos antes do ajuizamento da presente ação), 

bem como as férias relativas aos períodos 2014/2015, 2015/2016, 

2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, bem como o terço constitucional, de 

forma simples, 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 DuarteJuiz 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: 1007374-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LIMA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT16839-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032361-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON DUARTE DE LIRA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038806-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DRUMOND ANANIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT16839-O (ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, 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: 1000219-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GORETTI SERRA YABUMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032070-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILLA ZANGALI DE MATTOS CORREA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004321-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA PAULINA DA SILVA OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA CRUZ MENDONCA OAB - MT24398/O (ADVOGADO(A))

ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA OAB - MT2100-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, 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: 1023057-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR SERGIO DE BARROS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA CRUZ MENDONCA OAB - MT24398/O (ADVOGADO(A))

ALVARO MARCAL MENDONCA OAB - MT3247-O (ADVOGADO(A))

ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA OAB - MT2100-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, 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042047-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE CORREIA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, 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: 1002639-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA DE ARAUJO BALDUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS OAB - MT9519-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO (REPRESENTADO)

 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002079-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355-O (ADVOGADO(A))

THIAGO ALVES DONEGA OAB - MT12034-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “ Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Maria das Graças 

Teixeira interpôs ação em desfavor do Município de Cuiabá, alegando que 

com o advento da Lei n° 1.259/1972, passou a fazer jus ao adicional por 

tempo de serviço no percentual de 5% (cinco por cento) para cada 

quinquênio de serviço público, cujo benefício era calculado com base na 

proporcionalidade dos vencimentos, e o adicional por tempo de serviço 

como a sexta parte dos vencimentos estava sendo pagos de forma 

regular aos funcionários públicos municipais. No entanto, afirma que, com 
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a edição da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1.990, o adicional 

por tempo de serviço passou a ser calculado no percentual de 2% (dois 

por cento) do vencimento base, ocasionando a redução salarial em 

contrariedade com o disposto no artigo 7°, inciso VI, da Constituição 

Federal. Com isso, almeja a inclusão do pagamento do beneficio da sexta 

parte dos vencimentos, por ter atingido 25 anos de serviço prestados em 

11/2007, e pagamento do adicional no percentual de 5%, bem como as 

diferenças advindas da data da alteração do cálculo do adicional por 

tempo de serviço, ocorrida em novembro/1993. Indeferida a tutela 

antecipada.Citada, a reclamada apresentou contestação. Passa-se ao 

julgamento. I - PRELIMINAR No caso em comento, aplicar-se-á o disposto 

no Decreto nº 20.910/1932, o qual prevê o prazo prescricional quinquenal 

para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal, em virtude disso, reconhece-se a prescrição no tocante as 

prestações vencidas antes do quinquênio anterior a interposição da ação, 

qual seja, em 31/06/2013. II – MÉRITO: O art. 167 da Lei Municipal n. 1.259 

de 7 de março de 1972 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 

Cuiabá) conferiu o direito de recebimento de adicional por tempo de 

serviço (ATS), à base de 5% (cinco por cento) dos vencimentos, a cada 

quinquênio no serviço público. Confira-se: “Art. 167 - O adicional por 

tempo de serviço, conferido ao funcionário à razão de 5% (cinco) por 

cento por qüinqüênio de serviço público municipal, será sempre 

proporcional aos vencimentos e acompanhar-lhes-á as oscilações. § 1º - 

O funcionário fará jus à sexta-parte dos vencimentos ou remuneração ao 

completar 25 (vinte e cinco) anos de serviço público municipal, a qual será 

recalculada sobre a remuneração.” A base de cálculo do referido 

benefício foi alterada pelo inciso I, do art. 58, da Lei Orgânica Municipal de 

5 de abril de 1990, e passou a ser de 2% (dois por cento) sobre o valor do 

vencimento base, para cada ano de serviço prestado. A propósito: “Art. 

58 - Aplicam-se aos servidores municipais as seguintes disposições: I. 

Adicional por tempo de serviço, na base de dois por cento do 

vencimento-base, por ano de efetivo exercício, o qual será 

automaticamente incorporado ao salário do servidor.” Posteriormente, a 

gratificação acabou sendo extinta, com a publicação da Lei Complementar 

nº 93/2003, de 23 de junho de 2003, cujo art. 192 prescreve que: “Art. 192 

- Ficam extintos no serviço público municipal, a partir da vigência da 

presente lei, o adicional por tempo de serviço, a licença prêmio, o adicional 

de insalubridade, periculosidade ou de atividades penosas, os adicionais, 

excepcionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação 

ou qualquer outra espécie remuneratória advinda do poder público 

municipal, previstas em quaisquer leis complementares, ordinárias e atos 

normativos no Município de Cuiabá.” Com isso, a alteração da base de 

cálculo do adicional por tempo de serviço por parte da Administração 

Pública mostra-se plenamente viável, desde que observado o princípio da 

irredutibilidade salarial. Assim, a partir do momento em que sobrevir a lei 

modificadora, passa a vigorar a nova forma de cálculo, devendo ser 

respeitado, no entanto, o quantum salarial percebido pelo servidor 

anteriormente, que não poderá ser reduzido, já que o novo diploma 

somente pode ser aplicado aos eventos futuros. Quanto ao recebimento 

da parcela intitulada sexta-parte, a parte reclamante aduz que faz jus a 

esta vantagem por ter completado 25 (vinte e cinco) anos de serviços 

prestados, ocorre que o § 1º, do art. 167, da Lei n. 1.259/1972, que previa 

o pagamento da verba de 1/6 (um sexto) sobre a remuneração do 

servidor, foi revogado com o advento da Lei Complementar n. 93, de 

2.10.2003. Dessa forma, os servidores que não completaram o 

mencionado tempo de serviço público municipal até a edição da Lei 

Complementar, não tem direito à percepção da sexta-parte, vez que 

possuíam mera expectativa de direito à aquisição do benefício, que lhes foi 

tolhida pelo advento da norma revogadora, como o caso da presente 

ação, cuja aquisição ocorreu apenas em 11/2007, posteriormente a edição 

da mencionada norma. No caso específico dos autos, a parte reclamante 

não logrou demonstrar a alegada ofensa, eis que a alteração somente se 

mostra ilegítima se implicar redução salarial. E os documentos 

apresentados não se mostram aptos a evidenciar a redução dos 

respectivos salários, até porque alega que a redução ocorreu em 

novembro/1993, todavia, não se evidencia a mencionada redução na ficha 

financeira colacionada junto ao id. 22131630 - Pág. 2, correspondente aos 

exercícios de novembro e dezembro de 1993. Verifica-se que a ficha 

financeira correspondente ao mês de outubro de 1993 registra o crédito 

salarial no total de Cr$ 24.921,90, mesmo valor creditado nos exercícios 

de novembro e dezembro de 1993. Não se evidencia qualquer queda nos 

demais meses, portanto, a parte reclamante não cumpriu com seu ônus de 

prova dos fatos constitutivos do direito, como dispõe no artigo 373, I, do 

CPC. Logo, a mingua de prova capaz de comprovar o alegado pela parte 

reclamante, não há necessidade de diligência a ser ordenada por este 

Juízo, conforme Informativo nº 0450 - Período: 4 a 8 de outubro de 2010. 

Quarta Turma, vejamos: “O art. 130 do CPC dispõe que o juiz é o principal 

destinatário da prova e, por conseguinte, a ele cabe determinar as 

diligências necessárias para a formação do seu convencimento, não 

havendo compatibilidade com a atual processualística a restrição desse 

seu poder de iniciativa. Ao julgador não é possível suprir a deficiência 

probatória da parte, violando, assim, o princípio da imparcialidade, mas, 

diante da dúvida surgida com a prova constante dos autos, cabe-lhe 

aclarar os pontos obscuros de modo a formar adequadamente a sua 

convicção. Precedentes citados: AgRg no REsp 294.609-RJ, DJe 

24/6/2010; REsp 382.742-PR, DJ 26/4/2006, e REsp 222.445-PR, DJ 

29/4/2002. REsp 906.794-CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 

7/10/2010”. Ademais, “(...) III - A insuficiência ou falta de provas acarreta a 

improcedência do pedido, não a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Se o autor não consegue provar o fato constitutivo de seu direito, 

deverá sofrer as consequências da ausência ou insuficiência de provas, 

que invariavelmente será a improcedência de seu pedido, nos termos do 

art. 269, I, CPC. Em outras palavras, não provado o direito postulado, o 

julgador deve negar a pretensão, que ocorrerá com o julgamento de mérito 

do pedido" (REsp 873.884/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 

QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 29/03/2010) (...) (TJ-MA - 

Apelação APL 0383592015 MA 0007807-88.2006.8.10.0040 (TJ-MA) - 

Data de publicação: 04/11/2015) Sobre este assunto, o Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso já se manifestou de forma reiterada. APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ADICIONAL 

DENOMINADO SEXTA PARTE, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E 

GRATIFICAÇÃO EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE EXCLUÍDOS – 

VANTAGENS JÁ INCORPORADAS AOS VENCIMENTOS – 

ENQUADRAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

– (...)1. Não comprovada à redução de vencimento, bem como 

demonstrada a incorporação das vantagens extintas por lei, não há 

falar-se em pagamento de diferenças de tais verbas, sendo certo que o 

servidor não tem direito adquirido a regime jurídico anterior quando 

observada a irredutibilidade de vencimentos. (...)(TJMT Apelação / 

Reexame Necessário nº 36034/2013, Desa.Maria Erotides Kneip Baranjak, 

Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação 

no DJE 08/10/2014) APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO – 

AÇÃO RESTITUITÓRIA E INDENIZATÓRIA – SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE CUIABÁ - ADICIONAL DENOMINADO SEXTA PARTE E 

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - LEI COMPLEMENTAR Nº 093/2003 

– EXTINÇÃO DAS VANTAGENS – RECURSO DOS SERVIDORES 

IMPROVIDOS (...) I - O pagamento do adicional denominado sexta parte é 

devido aos servidores que, na data da revogação do benefício, já 

preenchiam os requisitos necessários para sua concessão. II - Nos 

termos da LC nº 093/03, ficam extintos no serviço público municipal, “o 

adicional por tempo de serviço, a licença prêmio, o adicional de 

insalubridade, periculosidade ou de atividades penosas, os adicionais 

excepcionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação 

ou qualquer outra espécie remuneratória advinda do poder público 

municipal, previstas em quaisquer leis complementares, ordinária e atos 

normativos no Município de Cuiabá” (art. 192). (TJMT Apelação / Reexame 

Necessário , 102698/2012, Dra.Vandymara G. R. P. Zanolo, Terceira 

Câmara Cível, Data do Julgamento 05/08/2014, Data da publicação no DJE 

12/08/2014) “(...) MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CÁLCULO DE ADICIONAL POR 

TEMPO DE SERVIÇO - ARTIGO 58 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO - 

INCIDÊNCIA DE DOIS POR CENTO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO – 

DIREITO ADQUIRIDO INEXISTENTE - PAGAMENTO DA SEXTA PARTE - 25 

ANOS DE SERVIÇO ATÉ 02-10-2003 – NÃO DEMONSTRADA REDUÇÃO 

DA REMUNERAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cálculo do 

adicional por tempo de serviço incide sobre o vencimento básico do cargo 

efetivo ocupado pelo servidor, nos termos do artigo 58 da Lei Orgânica do 

Município de Cuiabá, calculado à razão de 2% (dois por cento), não 

ofendendo direito adquirido, desde que seja mantida irredutibilidade do 

subsídio. Tem direito ao recebimento da sexta-parte, somente o servidor 

que tenha completado 25 (vinte e cinco) anos de serviço, até 02 de 

outubro de 2003. O adicional da sexta-parte, somente é devido aos 

servidores públicos que viessem completar na vigência da lei que o 

instituiu, o lapso temporal exigido, inexistindo direito adquirido a ser 

reconhecido, mas sim, mera expectativa de direito.” (TJMT – Reexame e 
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Apelações n. 7021/2009 – 3ª Câmara - Julgado em 20.7.2009) De igual 

modo, é a posição do Superior Tribunal de Justiça: (...) 2. A decisão 

agravada encontra-se, portanto, em consonância com o entendimento 

consolidado por esta Corte, o qual estabeleceu-se no sentido de que a 

Administração Pública detém poder de promover a reestruturação de seus 

quadros funcionais, não havendo direito adquirido a regime jurídico ou a 

forma de cálculo de vencimentos, desde que resguardado o direito do 

servidor à irredutibilidade vencimental. Precedentes. (...) (STJ AgRg no 

RMS 20009 / DF, Rel. Des. Convocada Alderita Ramos De Oliveira, 6º 

Turma, DJ 19/08/2013)É inconteste o entendimento de que não há direito 

adquirido a regime jurídico, o que permite à Administração alterar 

unilateralmente as regras estatutárias, desde que respeitados os limites 

constitucionais, que neste caso sobressai o princípio da irredutibilidade 

salarial. Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES o pedido 

formulado na inicial. Por 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. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito ”. 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: 1000206-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZA GONCALVES DOURADINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031090-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MARQUES DE QUEIROZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041656-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA HELENA DA SILVA TOLEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

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: 1020391-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TACIANA ATHAYDE FIRMIANO BRIANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO OAB - MT11099-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, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017077-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIDES MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017077-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ENEIDES 

MARTINS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE KROMINSKI, 

FABIANO ALVES ZANARDO 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: 06/08/2020 

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 . 27 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: 1009879-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LENIETE MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT18201-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008876-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA CAROLINA MARQUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008837-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BATISTA DA LUZ (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 648 de 688



Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008851-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-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 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009873-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY PATRICIA DE CAMPOS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT18201-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000907-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERONA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-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, 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041658-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA CRISTINA SANCHES DE ANDRADE TOLEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0504170-27.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RUBIO PEREIRA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, 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: 1031173-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMA LETICIA BARBOSA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004299-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARTOLOMEU GARCIA DUARTE FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT10756-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, 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: 1004184-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE FRANCISCA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031243-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DUARTE MIRANDA QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBA LUCIA DINIZ DE OLIVEIRA OAB - PB10188 (ADVOGADO(A))

FERNANDO DAVI DINIZ DE OLIVEIRA GOIS OAB - PB24305 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

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 
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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: 1010339-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, 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: 1005216-75.2019.8.11.0001

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:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010674-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-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 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001388-76.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA CANDIDA LEONEL PAPA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANIRA JOANA SANTOS COSTA OAB - MT15438/O (ADVOGADO(A))

ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE SOUZA OAB - MT7979/O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO ALVES COSTA OAB - MT0013648A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017073-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA TEODORO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT9769-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, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001813-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

 

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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000955-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT13310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EXECUTADO)

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, 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009640-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VENINA FERREIRA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1009640-29.2020.8.11.0001 AUTOR: VENINA FERREIRA ROCHA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando que o requerido já 

apresentou contestação, o que demonstra a falta de interesse em 

transigir, dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no 

Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados 

Especiais. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006748-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA CASTRILLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - MT PREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1006748-50.2020.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA SONIA CASTRILLON 

REQUERIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DE 

MATO GROSSO - MT PREV Vistos, etc. Considerando que o requerido já 

apresentou contestação, o que demonstra a falta de interesse em 

transigir, dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no 

Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados 

Especiais. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062371-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE QUEIROZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-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 DESPACHO Numero do Processo: 

1062371-13.2019.8.11.0041 AUTOR(A): MARILENE QUEIROZ DA SILVA 

REU: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para juntar comprovante de endereço atualizado, o demonstrativo de 

cálculo do total que pretende receber, devidamente atualizado até a 

distribuição, de acordo com os índices aplicáveis a Fazenda Pública, bem 

como para juntar o comprovante de protocolo do pedido administrativo 

referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da 

administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503380-66.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA MARCIA DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0503380-66.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: MARILZA MARCIA DUARTE 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes como manifestação contra o despacho de id. 30788387. O 

reclamado pretende seja sanada omissão ou erro referente ao despacho 

que deferiu o destaque de honorários advocatícios ao patrono do 

reclamante, alegando violação ao entendimento do STF e STJ, requerendo 

que os honorários sejam destacados somente no ato do depósito do valor 

principal a ser pago a parte autora. Passa-se à análise. Em que pese a 

alegação de omissão, erro ou divergência em relação ao entendimento 

juntado na manifestação do reclamado, o disposto no art. 22, parágrafo 

4º, da Lei 8.906/94, narra que é possível o destaque dos honorários 

contratuais desde que o advogado faça juntar aos autos o contrato antes 

da expedição do mandado de levantamento ou precatório. O Provimento nº 

11/2017-CM também prevê o processamento do destaque da verba 

honorária caso o exequente apresente o contrato antes da elaboração do 

cálculo. Ante o exposto, REJEITA-SE a manifestação do reclamado. 

Cumpra-se o despacho de id. 30788387. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500866-77.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDROMAR BENTO DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0500866-77.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: SANDROMAR BENTO DE 

MORAES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de embargos de declaração opostos contra despacho de id. 31350638. O 

recurso apresentado não preenche os pressupostos de admissibilidade. 

Não são cabíveis embargos de declaração contra despacho/decisão 

interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais, como se observa no art. 

1.066, caput, do Código de Processo Civil, que altera a redação do art. 83, 

da Lei n. 9.099/95, passando a vigorar com a seguinte redação: “Art. 83. 

Cabem embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição ou omissão”. Não se tratando de sentença ou 

acórdão, não há que se falar no cabimento dos aclaratórios, além disso, 

não há nenhum vício que permita correção de ofício e não basta 

inconformismo da parte para modificação do já decidido, mormente quando 

a decisão é atacável por meio do recurso próprio. Ademais, tal deliberação 

segue o procedimento padrão estabelecido pelo Provimento n.º 

11/2017-CM. Diante disso, NÃO SE CONHECE dos embargos. Cumpra-se o 

despacho de id. 31350638. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505154-34.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BRAZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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))

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 DESPACHO Processo: 

0505154-34.2015.8.11.0001. REQUERENTE: THIAGO BRAZ DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes como manifestação contra o despacho de id. 30333368. O 

reclamado pretende seja sanada omissão ou erro referente ao despacho 

que deferiu o destaque de honorários advocatícios ao patrono do 

reclamante, alegando violação ao entendimento do STF e STJ, requerendo 

que os honorários sejam destacados somente no ato do depósito do valor 

principal a ser pago a parte autora. Passa-se à análise. Em que pese a 

alegação de omissão, erro ou divergência em relação ao entendimento 

juntado na manifestação do reclamado, o disposto no art. 22, parágrafo 

4º, da Lei 8.906/94, narra que é possível o destaque dos honorários 

contratuais desde que o advogado faça juntar aos autos o contrato antes 

da expedição do mandado de levantamento ou precatório. O Provimento nº 

11/2017-CM também prevê o processamento do destaque da verba 

honorária caso o exequente apresente o contrato antes da elaboração do 

cálculo. Ante o exposto, REJEITA-SE a manifestação do reclamado. 

Cumpra-se o despacho de id. 30333368. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001153-12.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE FATIMA FONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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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: 

1001153-12.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: ANA DE FATIMA FONTES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença no qual aportou a informação de que a 

exequente veio a óbito (id. 24422416). Antecedendo a apreciação do 

pedido de id. 24422404 determina-se a intimação do causídico a fim de que 

junte aos autos o termo de inventariante, documento pessoal, 

comprovante de endereço, procuração e dados bancários, no prazo de 5 

dias. Vindos os documentos, promova a secretaria a alteração do polo 

ativo para fazer constar no sistema PJE o espólio da autora representado 

pela(o) inventariante e voltem conclusos. Silente a parte, arquive-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009084-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CARVALHO MACEDO (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)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1009084-61.2019.8.11.0001. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA 

CARVALHO MACEDO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. A parte reclamante, MARIA 

DE FATIMA CARVALHO MACEDO, opôs embargos de declaração com a 

finalidade de modificar a sentença de id. 31177005. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça determina a intimação da parte contrária para 

oferecer resposta aos embargos quando há pretensão de modificação do 

julgado. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, 

COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA 

PARTE CONTRÁRIA PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O 

Superior Tribunal de Justiça entende que "a atribuição de efeitos 

infringentes aos embargos de declaração supõe a prévia intimação da 

contraparte; sem o contraditório, o respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 

778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 

23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para anular o acórdão de fls. 

234-240 e determinar que seja intimada a ora recorrente para impugnar os 

Embargos de Declaração opostos às fls. 228-230. (STJ - REsp 1526672 / 

SP - 2015/0080751-8 - Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - Órgão 

Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento: 26/05/2015 - Data 

da Publicação/Fonte: DJe 05/08/2015). Considerando os efeitos 

infringentes pleiteados pelo embargante intime-se o embargado para, 

querendo, oferecer resposta aos embargos, no prazo de 5 dias. Após 

conclusos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009745-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE PAULA CHAVES GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1009745-22.2016.8.11.0041. AUTOR(A): FRANCISCA DE PAULA CHAVES 

GOMES REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. A parte reclamante, FRANCISCA DE PAULA 

CHAVES GOMES, opôs embargos de declaração com a finalidade de 

modificar a sentença de id. 31270048. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça determina a intimação da parte contrária para oferecer 

resposta aos embargos quando há pretensão de modificação do julgado. 

Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM 

EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE 

CONTRÁRIA PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça entende que "a atribuição de efeitos infringentes aos 

embargos de declaração supõe a prévia intimação da contraparte; sem o 

contraditório, o respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. 

Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso 

Especial provido para anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que 

seja intimada a ora recorrente para impugnar os Embargos de Declaração 

opostos às fls. 228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - 

Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA 

TURMA - Data do Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 

05/08/2015). Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo 

embargante intime-se o embargado para, querendo, oferecer resposta aos 

embargos, no prazo de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010260-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DE SOUZA (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)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1010260-75.2019.8.11.0001. REQUERENTE: REINALDO DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. A parte reclamante, REINALDO DE SOUZA, opôs 

embargos de declaração com a finalidade de modificar a sentença de id. 

31244966. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina a 

intimação da parte contrária para oferecer resposta aos embargos quando 

há pretensão de modificação do julgado. Nesse sentido: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA 

DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA PARA OFERECER 

IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que 

"a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração supõe a 

prévia intimação da contraparte; sem o contraditório, o respectivo 

julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para 

anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que seja intimada a ora 

recorrente para impugnar os Embargos de Declaração opostos às fls. 

228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - Relator(a) Ministro 

HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do 

Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 05/08/2015). 

Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo embargante intime-se 

o embargado para, querendo, oferecer resposta aos embargos, no prazo 

de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000939-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA FERNANDES (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

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 652 de 688



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000939-79.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ELAINE CRISTINA FERNANDES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando que o 

requerido já apresentou contestação, o que demonstra a falta de interesse 

em transigir, dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no 

Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados 

Especiais. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016920-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILSON ADRIANO DE SOUZA MOURA (AUTOR)

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)

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: 

1016920-51.2020.8.11.0001 AUTOR: JAMILSON ADRIANO DE SOUZA 

MOURA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar as fichas financeiras atualizadas até a data da 

distribuição, o demonstrativo de cálculo do total que pretende receber 

devidamente atualizado até a distribuição, de acordo com os índices 

aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, o comprovante de protocolo do 

pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. Por 

ora, cancele-se a audiência de conciliação designada. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011295-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1011295-52.2016.8.11.0041. AUTOR(A): MARIA APARECIDA FERREIRA 

DA SILVA REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. A parte reclamante, MARIA 

APARECIDA FERREIRA DA SILVA, opôs embargos de declaração com a 

finalidade de modificar a sentença de id. 31175334. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça determina a intimação da parte contrária para 

oferecer resposta aos embargos quando há pretensão de modificação do 

julgado. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, 

COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA 

PARTE CONTRÁRIA PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O 

Superior Tribunal de Justiça entende que "a atribuição de efeitos 

infringentes aos embargos de declaração supõe a prévia intimação da 

contraparte; sem o contraditório, o respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 

778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 

23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para anular o acórdão de fls. 

234-240 e determinar que seja intimada a ora recorrente para impugnar os 

Embargos de Declaração opostos às fls. 228-230. (STJ - REsp 1526672 / 

SP - 2015/0080751-8 - Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - Órgão 

Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento: 26/05/2015 - Data 

da Publicação/Fonte: DJe 05/08/2015). Considerando os efeitos 

infringentes pleiteados pelo embargante intime-se o embargado para, 

querendo, oferecer resposta aos embargos, no prazo de 5 dias. Após 

conclusos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001195-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA APARECIDA SPULDARO (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)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001195-04.2017.8.11.0041. AUTOR(A): ROSANGELA APARECIDA 

SPULDARO REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. A parte reclamante, ROSANGELA 

APARECIDA SPULDARO, opôs embargos de declaração com a finalidade 

de modificar a sentença de id. 31167888. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça determina a intimação da parte contrária para oferecer 

resposta aos embargos quando há pretensão de modificação do julgado. 

Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM 

EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE 

CONTRÁRIA PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça entende que "a atribuição de efeitos infringentes aos 

embargos de declaração supõe a prévia intimação da contraparte; sem o 

contraditório, o respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. 

Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso 

Especial provido para anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que 

seja intimada a ora recorrente para impugnar os Embargos de Declaração 

opostos às fls. 228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - 

Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA 

TURMA - Data do Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 

05/08/2015). Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo 

embargante intime-se o embargado para, querendo, oferecer resposta aos 

embargos, no prazo de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011624-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONHA MARIA AMORIM FERREIRA ALEXANDRE (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)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1011624-82.2019.8.11.0001. REQUERENTE: SONHA MARIA AMORIM 

FERREIRA ALEXANDRE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. A parte reclamante, SONHA 

MARIA AMORIM FERREIRA ALEXANDRE, opôs embargos de declaração 

com a finalidade de modificar a sentença de id. 31230718. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina a intimação da 

parte contrária para oferecer resposta aos embargos quando há 

pretensão de modificação do julgado. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA PARA OFERECER 

IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que 

"a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração supõe a 

prévia intimação da contraparte; sem o contraditório, o respectivo 

julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para 
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anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que seja intimada a ora 

recorrente para impugnar os Embargos de Declaração opostos às fls. 

228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - Relator(a) Ministro 

HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do 

Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 05/08/2015). 

Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo embargante intime-se 

o embargado para, querendo, oferecer resposta aos embargos, no prazo 

de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019449-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDA GOMES PEREIRA SCHWEGER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1019449-59.2016.8.11.0041. AUTOR(A): VALDA GOMES PEREIRA 

SCHWEGER REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. A parte reclamante, VALDA GOMES 

PEREIRA SCHWEGER, opôs embargos de declaração com a finalidade de 

modificar a sentença de id. 31174469. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça determina a intimação da parte contrária para oferecer 

resposta aos embargos quando há pretensão de modificação do julgado. 

Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM 

EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE 

CONTRÁRIA PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça entende que "a atribuição de efeitos infringentes aos 

embargos de declaração supõe a prévia intimação da contraparte; sem o 

contraditório, o respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. 

Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso 

Especial provido para anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que 

seja intimada a ora recorrente para impugnar os Embargos de Declaração 

opostos às fls. 228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - 

Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA 

TURMA - Data do Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 

05/08/2015). Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo 

embargante intime-se o embargado para, querendo, oferecer resposta aos 

embargos, no prazo de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010415-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE GONZAGA DE ARRUDA (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)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1010415-78.2019.8.11.0001. REQUERENTE: MARLENE GONZAGA DE 

ARRUDA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte reclamante, MARLENE GONZAGA 

DE ARRUDA, opôs embargos de declaração com a finalidade de modificar 

a sentença de id. 31254638. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça determina a intimação da parte contrária para oferecer resposta 

aos embargos quando há pretensão de modificação do julgado. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO 

MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE 

CONTRÁRIA PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça entende que "a atribuição de efeitos infringentes aos 

embargos de declaração supõe a prévia intimação da contraparte; sem o 

contraditório, o respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. 

Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso 

Especial provido para anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que 

seja intimada a ora recorrente para impugnar os Embargos de Declaração 

opostos às fls. 228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - 

Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA 

TURMA - Data do Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 

05/08/2015). Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo 

embargante intime-se o embargado para, querendo, oferecer resposta aos 

embargos, no prazo de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000479-63.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE ELIANA MADEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-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 DESPACHO Processo: 

1000479-63.2018.8.11.0001. REQUERENTE: ROSIMEIRE ELIANA MADEIRA 

PEREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. A parte reclamante, ROSIMEIRE 

ELIANA MADEIRA PEREIRA, opôs embargos de declaração com a 

finalidade de modificar a sentença de id. 28581368. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça determina a intimação da parte contrária para 

oferecer resposta aos embargos quando há pretensão de modificação do 

julgado. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, 

COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA 

PARTE CONTRÁRIA PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O 

Superior Tribunal de Justiça entende que "a atribuição de efeitos 

infringentes aos embargos de declaração supõe a prévia intimação da 

contraparte; sem o contraditório, o respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 

778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 

23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para anular o acórdão de fls. 

234-240 e determinar que seja intimada a ora recorrente para impugnar os 

Embargos de Declaração opostos às fls. 228-230. (STJ - REsp 1526672 / 

SP - 2015/0080751-8 - Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - Órgão 

Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento: 26/05/2015 - Data 

da Publicação/Fonte: DJe 05/08/2015). Considerando os efeitos 

infringentes pleiteados pelo embargante intime-se o embargado para, 

querendo, oferecer resposta aos embargos, no prazo de 5 dias. Após 

conclusos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Despacho 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)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1013286-81.2019.8.11.0001. REQUERENTE: HELIO LOPES PARRON 

JUNIOR REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. A parte reclamante, HELIO LOPES 

PARRON JUNIOR, opôs embargos de declaração com a finalidade de 

modificar a sentença de id. 31185559. A jurisprudência do Superior 
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Tribunal de Justiça determina a intimação da parte contrária para oferecer 

resposta aos embargos quando há pretensão de modificação do julgado. 

Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM 

EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE 

CONTRÁRIA PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça entende que "a atribuição de efeitos infringentes aos 

embargos de declaração supõe a prévia intimação da contraparte; sem o 

contraditório, o respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. 

Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso 

Especial provido para anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que 

seja intimada a ora recorrente para impugnar os Embargos de Declaração 

opostos às fls. 228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - 

Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA 

TURMA - Data do Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 

05/08/2015). Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo 

embargante intime-se o embargado para, querendo, oferecer resposta aos 

embargos, no prazo de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010065-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA FOR NACIARI (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)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1010065-72.2016.8.11.0041. AUTOR(A): SONIA MARIA FOR NACIARI 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV Vistos, etc. A parte reclamante, SONIA MARIA FOR NACIARI, 

opôs embargos de declaração com a finalidade de modificar a sentença 

de id. 31166090. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

determina a intimação da parte contrária para oferecer resposta aos 

embargos quando há pretensão de modificação do julgado. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO 

MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE 

CONTRÁRIA PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça entende que "a atribuição de efeitos infringentes aos 

embargos de declaração supõe a prévia intimação da contraparte; sem o 

contraditório, o respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. 

Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso 

Especial provido para anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que 

seja intimada a ora recorrente para impugnar os Embargos de Declaração 

opostos às fls. 228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - 

Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA 

TURMA - Data do Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 

05/08/2015). Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo 

embargante intime-se o embargado para, querendo, oferecer resposta aos 

embargos, no prazo de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502923-34.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(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 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0502923-34.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: JOAO DA SILVA CAMPOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes como manifestação contra o despacho de id. 31350630, tendo 

em vista preservar a celeridade processual pelo não cabimento dos 

embargos de declaração contra despachos e decisões interlocutórias no 

âmbito dos Juizados Especiais, como se observa no art. 1.066, caput, do 

Código de Processo Civil. O reclamado pretende seja sanada omissão ou 

erro referente ao despacho que deferiu o destaque de honorários 

advocatícios ao patrono do reclamante, alegando violação ao 

entendimento do STF e STJ, requerendo que os honorários sejam 

destacados somente no ato do depósito do valor principal a ser pago a 

parte autora. Passa-se à análise. Em que pese a alegação de omissão, 

erro ou divergência em relação ao entendimento juntado na manifestação 

do reclamado, o disposto no art. 22, parágrafo 4º, da Lei 8.906/94, narra 

que é possível o destaque dos honorários contratuais desde que o 

advogado faça juntar aos autos o contrato antes da expedição do 

mandado de levantamento ou precatório. O Provimento nº 11/2017-CM 

também prevê o processamento do destaque da verba honorária caso o 

exequente apresente o contrato antes da elaboração do cálculo. Ante o 

exposto, REJEITA-SE a manifestação do reclamado. Cumpra-se o 

despacho de id. 31350630. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000024-98.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VIEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1000024-98.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: PAULO VIEIRA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte reclamada, 

ESTADO DE MATO GROSSO, opôs embargos de declaração com a 

finalidade de modificar a sentença de id. 31016807. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça determina a intimação da parte contrária para 

oferecer resposta aos embargos quando há pretensão de modificação do 

julgado. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, 

COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA 

PARTE CONTRÁRIA PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O 

Superior Tribunal de Justiça entende que "a atribuição de efeitos 

infringentes aos embargos de declaração supõe a prévia intimação da 

contraparte; sem o contraditório, o respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 

778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 

23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para anular o acórdão de fls. 

234-240 e determinar que seja intimada a ora recorrente para impugnar os 

Embargos de Declaração opostos às fls. 228-230. (STJ - REsp 1526672 / 

SP - 2015/0080751-8 - Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - Órgão 

Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento: 26/05/2015 - Data 

da Publicação/Fonte: DJe 05/08/2015). Considerando os efeitos 

infringentes pleiteados pelo embargante intime-se o embargado para, 

querendo, oferecer resposta aos embargos, no prazo de 5 dias. Após 

conclusos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003077-24.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAIS INDUSTRIA COMERCIO E LOCAO DE MODULOS METALICOS E 

CABINES SANITARIAS LTDA ME - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 
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1003077-24.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: MAIS INDUSTRIA COMERCIO E 

LOCAO DE MODULOS METALICOS E CABINES SANITARIAS LTDA ME - 

EPP EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte 

reclamada, ESTADO DE MATO GROSSO, opôs embargos de declaração 

com a finalidade de modificar a sentença de id. 31077684. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina a intimação da 

parte contrária para oferecer resposta aos embargos quando há 

pretensão de modificação do julgado. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA PARA OFERECER 

IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que 

"a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração supõe a 

prévia intimação da contraparte; sem o contraditório, o respectivo 

julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para 

anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que seja intimada a ora 

recorrente para impugnar os Embargos de Declaração opostos às fls. 

228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - Relator(a) Ministro 

HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do 

Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 05/08/2015). 

Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo embargante intime-se 

o embargado para, querendo, oferecer resposta aos embargos, no prazo 

de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002413-90.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO VICENTE DA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1002413-90.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: EDUARDO VICENTE DA ROCHA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes como manifestação contra o despacho de id. 30651404. O 

reclamado pretende seja sanada omissão ou erro referente ao despacho 

que deferiu o destaque de honorários advocatícios ao patrono do 

reclamante, alegando violação ao entendimento do STF e STJ, requerendo 

que os honorários sejam destacados somente no ato do depósito do valor 

principal a ser pago a parte autora. Passa-se à análise. Em que pese a 

alegação de omissão, erro ou divergência em relação ao entendimento 

juntado na manifestação do reclamado, o disposto no art. 22, parágrafo 

4º, da Lei 8.906/94, narra que é possível o destaque dos honorários 

contratuais desde que o advogado faça juntar aos autos o contrato antes 

da expedição do mandado de levantamento ou precatório. O Provimento nº 

11/2017-CM também prevê o processamento do destaque da verba 

honorária caso o exequente apresente o contrato antes da elaboração do 

cálculo. Ante o exposto, REJEITA-SE a manifestação do reclamado. 

Cumpra-se o despacho de id. 30651404. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1013258-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RIAN OLIVEIRA NOVATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ZANOL TURINI VIEIRA OAB - MT27710/O (ADVOGADO(A))

RIAN OLIVEIRA NOVATO OAB - MT25931/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1013258-79.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: RIAN OLIVEIRA NOVATO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para apresentar documento pessoal, comprovante de endereço 

atualizado e tabela de honorários da OAB, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016983-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1016983-76.2020.8.11.0001 AUTOR: CARLOS ALBERTO DE SANTANA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para juntar as fichas financeiras atualizadas até a data da distribuição, o 

demonstrativo de cálculo do total que pretende receber devidamente 

atualizado até a distribuição, de acordo com os índices aplicáveis aos 

débitos da Fazenda Pública, o comprovante de protocolo do pedido 

administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. Por 

ora, cancele-se a audiência de conciliação designada. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016980-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA CRISTINA GUALDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1016980-24.2020.8.11.0001 AUTOR: LARISSA CRISTINA GUALDI REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

juntar as fichas financeiras atualizadas até a data da distribuição, o 

demonstrativo de cálculo do total que pretende receber devidamente 

atualizado até a distribuição, de acordo com os índices aplicáveis aos 

débitos da Fazenda Pública, o comprovante de protocolo do pedido 

administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. Por 

ora, cancele-se a audiência de conciliação designada. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016979-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER AUGUSTO MAGALHAES OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1016979-39.2020.8.11.0001 AUTOR: KLEBER AUGUSTO MAGALHAES 

OLIVEIRA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar as fichas financeiras atualizadas até a data da 
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distribuição, o demonstrativo de cálculo do total que pretende receber 

devidamente atualizado até a distribuição, de acordo com os índices 

aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, o comprovante de protocolo do 

pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. Por 

ora, cancele-se a audiência de conciliação designada. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016978-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSIE FRANCISCO BRITO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1016978-54.2020.8.11.0001 AUTOR: JUSSIE FRANCISCO BRITO DA 

SILVA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar as fichas financeiras atualizadas até a data da 

distribuição, o demonstrativo de cálculo do total que pretende receber 

devidamente atualizado até a distribuição, de acordo com os índices 

aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, o comprovante de protocolo do 

pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. Por 

ora, cancele-se a audiência de conciliação designada. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1013370-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO OAB - MT24797/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1013370-48.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CARLOS HENRIQUE 

NASCIMENTO ARECO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Intime-se a parte autora para apresentar tabela de honorários da 

OAB, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016984-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LUIS PINTO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1016984-61.2020.8.11.0001 AUTOR: CARLOS LUIS PINTO DE ARRUDA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para juntar o comprovante de endereço, as fichas financeiras atualizadas 

até a data da distribuição, o demonstrativo de cálculo do total que pretende 

receber devidamente atualizado até a distribuição, de acordo com os 

índices aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, o comprovante de 

protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e 

a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

interesse de agir. Por ora, cancele-se a audiência de conciliação 

designada. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1013381-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO OAB - MT24797/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1013381-77.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CARLOS HENRIQUE 

NASCIMENTO ARECO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Intime-se a parte autora para apresentar tabela de honorários da 

OAB, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016990-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DORILEO SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1016990-68.2020.8.11.0001 AUTOR: LUIZ DORILEO SIQUEIRA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

juntar as fichas financeiras atualizadas até a data da distribuição, o 

demonstrativo de cálculo do total que pretende receber devidamente 

atualizado até a distribuição, de acordo com os índices aplicáveis aos 

débitos da Fazenda Pública, o comprovante de protocolo do pedido 

administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. Por 

ora, cancele-se a audiência de conciliação designada. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017000-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI CHAVES OLIVEIRA PIMENTEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1017000-15.2020.8.11.0001 AUTOR: DAVI CHAVES OLIVEIRA PIMENTEL 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para juntar o comprovante de endereço, as fichas financeiras atualizadas 

até a data da distribuição, o demonstrativo de cálculo do total que pretende 
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receber devidamente atualizado até a distribuição, de acordo com os 

índices aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, o comprovante de 

protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e 

a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

interesse de agir. Por ora, cancele-se a audiência de conciliação 

designada. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016988-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE SOUZA JACOBINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1016988-98.2020.8.11.0001 AUTOR: CLEITON DE SOUZA JACOBINA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

juntar as fichas financeiras atualizadas até a data da distribuição, o 

demonstrativo de cálculo do total que pretende receber devidamente 

atualizado até a distribuição, de acordo com os índices aplicáveis aos 

débitos da Fazenda Pública, o comprovante de protocolo do pedido 

administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. Por 

ora, cancele-se a audiência de conciliação designada. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017005-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDCARLOS DA SILVA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1017005-37.2020.8.11.0001 AUTOR: EDCARLOS DA SILVA CAMPOS 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para juntar as fichas financeiras atualizadas até a data da distribuição, o 

demonstrativo de cálculo do total que pretende receber devidamente 

atualizado até a distribuição, de acordo com os índices aplicáveis aos 

débitos da Fazenda Pública, o comprovante de protocolo do pedido 

administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. Por 

ora, cancele-se a audiência de conciliação designada. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008441-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BATISTA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-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 DESPACHO Numero do Processo: 

1008441-69.2020.8.11.0001 AUTOR: ADRIANA BATISTA DE SOUZA REU: 

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

juntar documento pessoal legível, comprovante de endereço atualizado e o 

comprovante de protocolo do pedido administrativo referente ao pedido 

deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da administração 

pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo 

por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017007-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDYR PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1017007-07.2020.8.11.0001 AUTOR: EDYR PEREIRA DE OLIVEIRA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

juntar as fichas financeiras atualizadas até a data da distribuição, o 

demonstrativo de cálculo do total que pretende receber devidamente 

atualizado até a distribuição, de acordo com os índices aplicáveis aos 

débitos da Fazenda Pública, o comprovante de protocolo do pedido 

administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. Por 

ora, cancele-se a audiência de conciliação designada. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017006-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNAN SOARES NERY DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1017006-22.2020.8.11.0001 AUTOR: EDNAN SOARES NERY DE OLIVEIRA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para juntar as fichas financeiras atualizadas até a data da distribuição, o 

demonstrativo de cálculo do total que pretende receber devidamente 

atualizado até a distribuição, de acordo com os índices aplicáveis aos 

débitos da Fazenda Pública, o comprovante de protocolo do pedido 

administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. Por 

ora, cancele-se a audiência de conciliação designada. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017002-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS TEIXEIRA CARVALHO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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 DESPACHO Numero do Processo: 

1017002-82.2020.8.11.0001 AUTOR: DENIS TEIXEIRA CARVALHO DO 

NASCIMENTO REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para juntar as fichas financeiras atualizadas até a data da 

distribuição, o demonstrativo de cálculo do total que pretende receber 

devidamente atualizado até a distribuição, de acordo com os índices 

aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, o comprovante de protocolo do 

pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. Por 

ora, cancele-se a audiência de conciliação designada. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017011-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO SALOMAO DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1017011-44.2020.8.11.0001 AUTOR: ERICO SALOMAO DA SILVA 

SANTOS REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar as fichas financeiras atualizadas até a data da 

distribuição, o demonstrativo de cálculo do total que pretende receber 

devidamente atualizado até a distribuição, de acordo com os índices 

aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, o comprovante de protocolo do 

pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. Por 

ora, cancele-se a audiência de conciliação designada. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017008-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MOREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1017008-89.2020.8.11.0001 AUTOR: ELIAS MOREIRA DA SILVA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

juntar as fichas financeiras atualizadas até a data da distribuição, o 

demonstrativo de cálculo do total que pretende receber devidamente 

atualizado até a distribuição, de acordo com os índices aplicáveis aos 

débitos da Fazenda Pública, o comprovante de protocolo do pedido 

administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. Por 

ora, cancele-se a audiência de conciliação designada. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1008508-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB - MT24127/O (ADVOGADO(A))

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB - 028.252.531-97 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (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: 

1008508-34.2020.8.11.0001 REPRESENTANTE: SUZANA SIQUEIRA LEAO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL) Vistos, etc. Intime-se a parte autora para apresentar certidão 

de honorários advocatícios, com selo de autenticidade, e tabela de 

honorários da OAB, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1008509-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB - MT24127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (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: 

1008509-19.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: SUZANA SIQUEIRA LEAO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL) Vistos, etc. Intime-se a parte autora para apresentar certidão 

de honorários advocatícios, com selo de autenticidade, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017003-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES DALPIAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1017003-67.2020.8.11.0001 AUTOR: MARIA INES DALPIAZ REU: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para juntar as 

fichas financeiras atualizadas até a data da distribuição, o demonstrativo 

de cálculo do total que pretende receber devidamente atualizado até a 

distribuição, de acordo com os índices aplicáveis aos débitos da Fazenda 

Pública, o comprovante de protocolo do pedido administrativo referente ao 

pedido deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da 

administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo por ausência de interesse de agir. Por ora, cancele-se a 

audiência de conciliação designada. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017004-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEY MARIA DA SILVA JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1017004-52.2020.8.11.0001 AUTOR: MARINEY MARIA DA SILVA JESUS 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para juntar as fichas financeiras atualizadas até a data da distribuição, o 

demonstrativo de cálculo do total que pretende receber devidamente 

atualizado até a distribuição, de acordo com os índices aplicáveis aos 

débitos da Fazenda Pública, o comprovante de protocolo do pedido 

administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. Por 

ora, cancele-se a audiência de conciliação designada. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017010-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PETRONIO DA COSTA JORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1017010-59.2020.8.11.0001 AUTOR: PETRONIO DA COSTA JORTE REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

juntar as fichas financeiras atualizadas até a data da distribuição, o 

demonstrativo de cálculo do total que pretende receber devidamente 

atualizado até a distribuição, de acordo com os índices aplicáveis aos 

débitos da Fazenda Pública, o comprovante de protocolo do pedido 

administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. Por 

ora, cancele-se a audiência de conciliação designada. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008245-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE FIGUEREDO ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-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 DESPACHO Numero do Processo: 

1008245-02.2020.8.11.0001 REQUERENTE: MARILENE FIGUEREDO ORTIZ 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para juntar o comprovante de protocolo do pedido administrativo referente 

ao pedido deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da 

administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017012-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO DE OLIVEIRA CORREA (AUTOR)

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)

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: 

1017012-29.2020.8.11.0001 AUTOR: ROMILDO DE OLIVEIRA CORREA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para juntar as fichas financeiras atualizadas até a data da distribuição, o 

demonstrativo de cálculo do total que pretende receber devidamente 

atualizado até a distribuição, de acordo com os índices aplicáveis aos 

débitos da Fazenda Pública, o comprovante de protocolo do pedido 

administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. Por 

ora, cancele-se a audiência de conciliação designada. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017009-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL ALVES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1017009-74.2020.8.11.0001 AUTOR: ELIEL ALVES DA COSTA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

juntar o comprovante de endereço, as fichas financeiras atualizadas até a 

data da distribuição, o demonstrativo de cálculo do total que pretende 

receber devidamente atualizado até a distribuição, de acordo com os 

índices aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, o comprovante de 

protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e 

a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

interesse de agir. Por ora, cancele-se a audiência de conciliação 

designada. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017013-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE PEDROSA DA SILVA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1017013-14.2020.8.11.0001 AUTOR: ROSEMEIRE PEDROSA DA SILVA 

RIBEIRO REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar as fichas financeiras atualizadas até a data da 

distribuição, o demonstrativo de cálculo do total que pretende receber 

devidamente atualizado até a distribuição, de acordo com os índices 

aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, o comprovante de protocolo do 

pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. Por 

ora, cancele-se a audiência de conciliação designada. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002645-79.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IONE BALICA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MUTZENBERG ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLKSWAGEN LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL 

(REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ160435-A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-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 Processo: 

1000152-84.2019.8.11.0001. REQUERENTE: MARLENE MUTZENBERG 

ANDRADE REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT, VOLKSWAGEN LEASING S.A. 

- ARRENDAMENTO MERCANTIL Vistos, etc. Recebe-se os presentes 

embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos 

de admissibilidade. Intimado para manifestar, a parte reclamada 

apresentou contrarrazões, alegando que não há omissão, contradição ou 

obscuridade a ser sanada, pugnando pela improcedência dos embargos. 

Pois bem. Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo requerente em 

desfavor da decisão proferida no id. 25103994, sob o fundamento de que 

houve contradição na apreciação dos os fatos, considerando que o 

impedimento judicial para transmissão do veículo não deve se confundir 

com impedimento administrativo, o que levou ao entendimento equivocado 

do julgador, devendo ser a sentença reformada. Segundo entendimento do 

STJ: "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é 

a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a 

estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução 

que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, 

Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). Afasta-se desse conceito, portanto, o 

entendimento do magistrado na apreciação da prova. Os embargos 

declaratórios visam postular o aclaramento de obscuridade, contradição, 

omissão ou corrigir erro material na sentença, o que não é o caso nos 

presentes autos. Nesse sentido, verifica-se que os embargos de 

declaração foram opostos com a finalidade de modificar a sentença, o que 

não é possível na via recursal utilizada, especialmente porque não resta 

evidenciado qualquer dos elementos elencados no art. 1.022, do Código 

de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos 

de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000780-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA SARAGIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMYR CESAR FRANCO OAB - MT14091-O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA DORILEO CARDOSO OAB - MT15652-O (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000780-39.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ANGELICA SARAGIOTTO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

execução de título extrajudicial na qual a exequente objetiva expedição de 

requisitório complementar. Trata-se de ação que tramitou na vara 

fazendária e foi redistribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública após 

o trânsito em julgado da decisão homologatória do crédito (id. 27935159, 

pág. 26). Segundo o estabelecido na Portaria Conjunta nº 555, de 23 de 

abril de 2019([1]), que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados 

nos processos em decorrência do julgamento do Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas – IRDR nº 85560/2016 (URV), fica vedada a 

remessa dos processos executivos ou em fase de cumprimento de 

sentença([2]). Ante o exposto, considerando o teor da Portaria Conjunta 

nº 555/2019, restituam-se os autos à vara fazendária de origem para o 

regular prosseguimento do feito. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] DJe nº 10.482 de 30/04/2019. [2] Art. 6º (...) Parágrafo Único. 

De igual modo, fica vedada a remessa de feitos executivos ou em fase de 

cumprimento de sentença.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503181-44.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINO DE FRANCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(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: 

0503181-44.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: ALVINO DE FRANCA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação 

de execução de título extrajudicial na qual aportou a informação de que o 

valor exequendo supera o teto da requisição de pequeno valor. O crédito 

foi reajustado pelo Departamento Auxiliar da Presidência (id. 22217148). 

Vê-se que o valor atualizado supera o limite para pagamento por meio de 

Requisição de Pequeno Valor –RPV aplicado ao ente público executado. 

Intime-se a parte exequente para, querendo, se manifestar acerca de 

eventual renúncia, observando os requisitos próprios, para adequação ao 

teto da RPV (256 UPF/MT - Lei nº 7.894/2003), no prazo de 5 dias. Caso 

não sobrevenha renúncia do valor excedente ao teto do RPV no prazo 

acima mencionado, HOMOLOGA-SE, desde logo, o cálculo de id. 

22217148, na importância de R$ 50.254,25, devendo ser expedida a 

respectiva requisição de pagamento do precatório em relação ao crédito 

principal e a RPV em relação aos honorários sucumbenciais. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004506-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIVAL DE ARRUDA GOMES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))
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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: 

1004506-55.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RUBIVAL DE ARRUDA GOMES 

JUNIOR 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 RUBIVAL DE 

ARRUDA GOMES JUNIOR em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - 

MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno e adicional de insalubridade, bem 

como a restituição dos valores descontados no importe atualizado de R$ 

13.305,89 (treze mil trezentos e cinco reais e oitenta e nove centavos). 

Tutela antecipatória deferida. Dispensada a audiência de conciliação. 

Citado, o requerido não apresentou contestação. Decido. Inobstante a não 

apresentação de defesa, 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 julho/2014 a julho/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). Diante do exposto, reconheço a 

ilegitimidade passiva do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV para 

responder pelos descontos previdenciários anteriores a 01/2015. Mérito. 

Considerando o reconhecimento da ilegitimidade passiva nos moldes acima 

exposto, passa-se a analisar os pedidos deduzidos em juízo, 

restringindo-os de 01/2015 a 07/2019. 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 Noturno e Adicional de 

Insalubridade no período de janeiro/2015 a julho/2019. Assim, porque 

sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz 

jus à restituição. Quanto ao cálculo de atualização apresentado pelo 

requerente, 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. 

Assim sendo, analisando detidamente os cálculos coligidos aos autos, 

tem-se que a parte autora não aplicou corretamente a correção monetária 

e os juros. Diante do exposto: 1) RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva 

do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, e por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo sem julgamento do mérito com relação 

aos descontos previdenciários de 07 a 12/2014, nos termos do artigo 485, 

VI, do CPC; 2) JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

para: 2.1) Declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno e adicional de insalubridade (Tema 163[1]/STF); 2.2) 

Condenar o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte 

autora a soma dos valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno e adicional de insalubridade, no 

período de 01/2015 a 07/2019, 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002027-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIR BENEDITO DA SILVA JUNIOR (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: 

1002027-89.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ODENIR BENEDITO DA SILVA 

JUNIOR 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 ODENIR 

BENEDITO DA SILVA JUNIOR em desfavor do MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno, bem como a 

restituição dos valores descontados no importe atualizado e dobrado de 

R$ 3.276,08 (três mil duzentos e setenta e seis reais e oito centavos). 

Tutela antecipatória deferida. Dispensada a audiência de conciliação. 

Citado, o requerido não apresentou contestação. Decido. Inobstante a não 

apresentação de defesa, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. 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 foi 

deferida a tutela antecipatória e há manifestação da Fazenda Pública da 

qual se extrai o cumprimento de suspensão dos descontos 

previdenciários. Desse modo, excepcionalmente, nesta hipótese, 

passa-se ao julgamento. Processo apto para julgamento antecipado 

(art.355, I, do CPC). A Reclamante requer a restituição das contribuições 

previdenciárias do período de julho/2014 a julho/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). Diante do exposto, reconheço a 

ilegitimidade passiva do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV para 

responder pelos descontos previdenciários anteriores a 01/2015. Mérito. 

Considerando o reconhecimento da ilegitimidade passiva nos moldes acima 

exposto, passa-se a analisar os pedidos deduzidos em juízo, 

restringindo-os de 01/2015 a 07/2019. 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 Noturno no período de 

janeiro/2015 a julho/2019. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição. 

Quanto ao cálculo de atualização apresentado pelo requerente, 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. Assim sendo, analisando 
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detidamente os cálculos coligidos aos autos, tem-se que a parte autora 

não aplicou corretamente a correção monetária e os juros. Indefere-se o 

pedido de restituição em dobro, eis que não se aplica à Fazenda Pública 

as disposições do CDC. Diante do exposto: 1) RECONHECE-SE a 

ilegitimidade passiva do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, e por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo sem julgamento do 

mérito com relação aos descontos previdenciários de 07 a 12/2014, nos 

termos do artigo 485, VI, do CPC; 2) JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 2.1) Declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno (Tema 163[1]/STF); 

2.2) Condenar o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a 

parte autora a soma dos valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno no período de 01/2015 a 07/2019, 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502582-42.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES FILHO (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)

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: 

0502582-42.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ANTONIO RODRIGUES FILHO 

EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. Cuida-se de 

cumprimento de sentença, na qual a parte exequente postula o 

recebimento do valor atualizado de R$ 58.201,80 (cinquenta e oito mil 

duzentos e um reais e oitenta centavos), consoante planilha de cálculo no 

id. 15557359. Citado, o executado manifestou concordância com o cálculo 

apresentado pelo exequente (id. 28033649). Passa-se a decisão. Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o valor de R$ 58.201,80 (cinquenta e oito mil 

duzentos e um reais e oitenta centavos), conforme documento elencado 

no id. 28033649. Defere-se o destaque dos honorários advocatícios no 

percentual de 30%, requerido pelo patrono da causa, dentro do teor do 

respectivo contrato lançado no id. 28727603. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. 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. A decisão homologatória 

serve como requisição de pagamento. 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: 1012263-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDES APARECIDA DE SOUZA (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: 

1012263-82.2016.8.11.0041 AUTOR(A): NEIDES APARECIDA DE SOUZA 

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 NEIDES APARECIDA DE SOUZA 

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 

noturno e regime plantão, restituição do montante em dobro, perfazendo o 

total de R$10.261,42 (dez mil duzentos e sessenta e um reais e quarenta e 

dois centavos). Citados, os requeridos apresentaram contestação. 

DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). I - 

INDEFERIMENTO DA INICIAL Rejeita-se a preliminar de indeferimento da 

inicial uma vez que, tempestivamente, a parte requerente promoveu 

emenda ao petitório, descrevendo quais as verbas indenizatórias 

sofreram os descontos relativos à contribuição previdenciária, bem como 

apresentou o cálculo. II – 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 às parcelas de janeiro de 2011 à junho de 2011, tendo em vista 

que a ação foi distribuída no dia 29/07/2016. Desse modo, DECLARA-SE a 

prescrição da pretensão autoral referente ao período anterior a 07/2011. III 

- 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). A requerente colacionou aos autos os holerites 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre adicional 

de insalubridade, adicional noturno e regime plantão, nos períodos de: 

Adicional de Insalubridade: 03/2012 a 11/2014; Adicional Noturno: 02/2012, 

04/2012, 06/2012, 08/2012, 11/2012, 01/2013, 02/2013, 06/2013 a 

10/2013, 01/2014, 04/2014, 03/2015 e 04/2015. Regime Plantão: 12/2011, 

02/2012 e 04/2012 a 05/2015. 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. 23756283 a 

consideração de parcelas já alcançadas pela prescrição, competências 

que não ocorreram cobranças indevidas, bem como 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 "Compet.", 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. Indefere-se o pedido de restituição em 

dobro, eis que não aplica-se a Fazenda Pública as disposições do CDC. 

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 
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pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária 

sobre adicional de insalubridade, adicional noturno e 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, adicional noturno e regime 

plantão, nos meses de 07/2011 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 05/2015 e demais descontos 

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, 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. 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 [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: 1016877-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA BEATRIZ MONTEIRO MACIEL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

YVINNA PATRICIA SILVA SOUZA OAB - MT0015135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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: 

1016877-96.2017.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SONIA 

BEATRIZ MONTEIRO MACIEL ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 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 SONIA BEATRIZ MONTEIRO MACIEL em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o ressarcimento de pensão 

vitalícia no período de 02/12/2014 a 09/05/2016. 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. A parte autora afirma que 

convivia em união estável com o servidor Elzio Saldanha até o seu 

falecimento em 02/12/2014. Comprova que a união estável foi reconhecida 

em sentença judicial em 14/04/2016. Desta feita, entrou com pedido 

administrativo de pensão por morte, deferido através do ato administrativo 

nº 252/2016/MTPREV no processo n º 231650/2016 da Secretaria de 

Estado de Gestão. O ato concedeu pensão por morte vitalícia a partir de 

02/12/2014 com efeitos financeiros a partir de 10/05/2016, data do 

protocolo do pedido administrativo. Entretanto, a autora pleiteia que os 

efeitos financeiros retroajam a data do falecimento do servidor. A Lei 

Complementar nº 04/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores, 

Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações 

Públicas Estaduais (Publicada no DOE de 15/10/90, e consolidada até a LC 

568/15) preleciona sobre a pensão: Art. 245. São beneficiários das 

pensões: I – vitalícia: a) cônjuge; b) a pessoa desquitada, separada 

judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia; c) o 

companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável 

como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao 

reconhecimento; (Nova redação dada pela LC 524/14) Art. 247 A pensão 

poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que será devida a contar 

da data: (Nova redação dada pela LC 524/14) I - do óbito, quando 

requerida até 30 (trinta) dias depois deste; (Acrescentado pela LC 524/14) 

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso 

anterior; (Acrescentado pela LC 524/14) III - da decisão judicial, no caso 

de morte presumida. (Acrescentado pela LC 524/14) É cediço que, em se 

tratando de pensão por morte, o benefício deve ser aferido à luz da 

legislação que vigorava a época do óbito do servidor, consoante a Súmula 

nº 340 :"A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é 

aquela vigente na data do óbito do segurado." No caso, considera-se a 

legislação vigente em 02/12/2014 data do óbito, aplicando o art. 245, inciso 

I, alínea “c”, da Lei Complementar nº 04/1990 com a redação atual, dada 

pela Lei Complementar 524/2014. Nessa linha, a autora não tem direito a 

receber a pensão por morte desde a data do pedido administrativo, uma 

vez que a pensão foi requerida após o prazo do inciso I do artigo 247 da 

LC 04/90. Além disso, a lei estabelece que o pedido administrativo deve 

ser acompanhado da sentença judicial reconhecendo a união estável, ou 

seja, antes da sentença ser proferida a autora não tinha direito a pensão. 

Este é o entendimento dos Tribunais Superiores: ADMINISTRATIVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. TERMO A QUO. MOMENTO DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Conforme o entendimento 

jurisprudencial do STJ, o pagamento de pensão por morte deve retroagir 

ao momento em que o dependente requereu administrativamente sua 

habilitação. 2. Agravo Regimental não provido. (STJ AgRg no REsp 

1484216/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 16/12/2014, DJe 19/12/2014). Diante do exposto, JULGA-SE 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Por 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. Ana Luize de Azevedo 

Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010770-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA DE SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-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: 

1010770-88.2019.8.11.0001 REQUERENTE: KARINA DE SOUZA E SILVA 

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 cumulada com repetição de 

indébito” proposta por KARINA DE SOUZA E 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, adicional noturno e adicional de regime 

de plantão, bem como a restituição dos valores descontados no período 

de 01/2011 a 08/2019, no importe atualizado de R$ 22.161,15 (vinte e dois 

mil cento e sessenta e um reais e quinze centavos). Citados, os 

requeridos apresentaram contestação, mas não compareceram na 

audiência de conciliação. DECIDO. Inobstante a ausência de apresentação 

de contestação pelo requerido, diante da indisponibilidade do interesse 

público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixo 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]. Assim, 

considerando que o período requerido corresponde aos exercícios de 

01/2011 a 08/2019, e a ação foi proposta em 04/10/2019, portanto, 

reconhece-se a prescrição do período anterior a 10/2014. II - MÉRITO A 
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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, no período de 10/2014 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. 24633413 a 24633416 a existência de impropriedade em relação às 

parcelas a serem restituídas porque, primeiramente, foram consideradas 

as parcelas atingidas pela prescrição, e, ainda, 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. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade, noturno e 

regime de 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, 

adicional noturno e regime de plantão nos meses de 10/2014 a 12/14, e a 

autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma 

dos descontos de mesma natureza incidentes no período de 01/2015 a 

08/2019 e demais descontos 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, 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. 

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 [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 N. 85: 

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública fi 

gure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito 

reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do 

qüinqüênio anterior à propositura da ação.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002800-08.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIENNE AMORIM DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002800-08.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: ADRIENNE AMORIM DE LIMA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebem-se os 

presentes embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Tratam-se de embargos declaratórios 

interpostos pelo exequente e pelo executado em desfavor da decisão 

proferida no id. 26545987. Os embargos do exequente apontam vício por 

omissão em razão da não apreciação do pedido de destaque dos 

honorários advocatícios contratuais. Por sua vez, o executado aponta 

vício em relação à data inicial da incidência de juros moratórios que alega 

ser a partir da citação. Razão recursal assistem a ambas as partes, pois 

não foi, de fato, apreciado o pedido de destaque dos honorários 

contratuais. De igual modo, a incidência dos juros moratórios é a partir da 

citação, e não da emissão da certidão de crédito, como extrai-se do 

cálculo da exequente. Portanto, ACOLHEM-SE os embargos de declaração 

de ambas as partes, nos termos do art. 1.022, do CPC, para sanar os 

equívocos da sentença, passando a ter a seguinte redação: “(...) Trata-se 

de ação de execução de título extrajudicial objetivando o recebimento do 

valor atualizado de R$ 29.854,89 (vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta 

e quatro reais e oitenta e nove centavos), representado pela CERTIDÃO 

DE CRÉDITO Nº 05176, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda em 

20/04/2011, conforme cálculo juntado no id. 10285952. Citado, o 

executado alegou prescrição e excesso de execução, para tanto, junta 

demonstrativo com o valor que entende correto (id. 11075670). 

Considerando que a prescrição foi afastada pela TR passa-se à 

apreciação do excesso. No cálculo apresentado pela exequente vê-se 

que os juros foram computados a partir da emissão do título de crédito 

(20/04/2011). 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, 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 executado em mora, devendo a partir daí incidirem os 

juros, observados os índices aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública. 

Registra-se que a correção monetária por se tratar de recomposição da 

moeda é devida desde a emissão do título. O julgamento do Tema 810, no 

qual o STF afastou a aplicação da TR, impede a homologação do cálculo 

da Fazenda Pública, eis que contém o índice. Assim, com supedâneo no 

princípio da informalidade dos Juizados Especiais e no princípio de que a 

parte exequente deve receber da Fazenda Pública o que lhe é devido, e 

tendo em vista que os autos serão encaminhados ao contador judicial, 

para fins de cumprimento do Provimento nº 20/2020-CM, deixa-se de 

intimar as partes para apresentarem novo cálculo e homologa-se o crédito 

descrito no título de crédito. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o valor de R$ 

17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), referente a CERTIDÃO DE 

CRÉDITO N. 05176. Defere-se o destaque da verba honorária contratual 

no percentual de 20% pactuado entre as partes (id. 10285944). Por 

disposição legal não incide condenação em custas e honorários. Intime-se 

a parte exequente para que apresente a Certidão de Crédito original no 

Cartório, após o trânsito em julgado, que deverá retê-la. (...)” 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: 1002456-90.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE GARCIA MORAES BISPO (REQUERENTE)

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: 

1002456-90.2018.8.11.0001 REQUERENTE: LUCIMEIRE GARCIA MORAES 

BISPO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Relatório 

dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Extrai-se do Termo de Audiência (ID 29457687) 

que a parte autora LUCIMEIRE GARCIA MORAES BISPO não compareceu à 

sessão de conciliação. É cediço que no sistema dos Juizados Especiais o 

comparecimento pessoal da parte autora à audiência é obrigatório, a teor 

do que dispõe o art. 51 da Lei 9.099/95, de maneira que a penalidade para 

o seu descumprimento é a extinção da ação. O Enunciado 20 do FONAJE 

dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “O comparecimento pessoal 
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da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.”. O Enunciado 01 da Fazenda Pública 

estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX 

Encontro – Bonito/MS). Há, ainda, sanção pela contumácia, conforme o 

convencionado no Enunciado FONAJE 28 no sentido de que “Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas.”. Nos Juizados Especiais, 

somente em hipóteses especialíssimas, quais sejam, naquelas que a 

própria lei confere a possibilidade de dispensa da audiência é que o juiz 

poderá fazê-lo. Ante o exposto, face à ausência da parte autora 

LUCIMEIRE GARCIA MORAES BISPO à audiência de conciliação, JULGA-SE 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei 

9099/95 c/c 27 da Lei 12.153/2009 e condena-se a requerente ao 

pagamentos das custas processuais, por aplicação do Enunciado 28 do 

FONAJE. Publique-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032005-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA LUCIA RODRIGUES SANCHEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (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: 

1032005-59.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MAGDA LUCIA RODRIGUES 

SANCHEZ REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Extrai-se do Termo de Audiência (ID 29458794) 

que a parte autora MAGDA LUCIA RODRIGUES SANCHEZ não 

compareceu à sessão de conciliação. É cediço que no sistema dos 

Juizados Especiais o comparecimento pessoal da parte autora à audiência 

é obrigatório, a teor do que dispõe o art. 51 da Lei 9.099/95, de maneira 

que a penalidade para o seu descumprimento é a extinção da ação. O 

Enunciado 20 do FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”. O Enunciado 01 

da Fazenda Pública estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados 

Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – Bonito/MS). Há, ainda, sanção pela 

contumácia, conforme o convencionado no Enunciado FONAJE 28 no 

sentido de que “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.”. Nos 

Juizados Especiais, somente em hipóteses especialíssimas, quais sejam, 

naquelas que a própria lei confere a possibilidade de dispensa da 

audiência é que o juiz poderá fazê-lo. Ante o exposto, face à ausência da 

parte autora MAGDA LUCIA RODRIGUES SANCHEZ à audiência de 

conciliação, JULGA-SE EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na 

forma do artigo 51, I, da Lei 9099/95 c/c 27 da Lei 12.153/2009 e 

condena-se a requerente ao pagamentos das custas processuais, por 

aplicação do Enunciado 28 do FONAJE. Publique-se. Transitada em 

julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002857-26.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON DOS REIS BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT17532-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002857-26.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: NILTON DOS REIS BARROS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O processo já se 

encontra sentenciado. A decisão judicial foi cumprida conforme 

informações de ID 31023797. Posto isto, satisfeita a obrigação, JULGA-SE 

e DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil/2015. Sem custas. Publicada no Sistema PJe. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas necessárias. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003013-14.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HED CARLOS BORGES LEOPOLDINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT17532-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003013-14.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: HED CARLOS BORGES 

LEOPOLDINO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O 

processo já se encontra sentenciado. A decisão judicial foi cumprida 

conforme informações de ID 31023794. Posto isto, satisfeita a obrigação, 

JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas. Publicada no 

Sistema PJe. Decorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas 

necessárias. 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: 1001822-94.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR JOSE PEREIRA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT17532-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001822-94.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ALTAIR JOSE PEREIRA JUNIOR 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O processo já se 

encontra sentenciado. A decisão judicial foi cumprida conforme 

informações de ID 31023792. Posto isto, satisfeita a obrigação, JULGA-SE 

e DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil/2015. Sem custas. Publicada no Sistema PJe. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas necessárias. 

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: 0502096-57.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR RODRIGUES DA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO OAB - RJ160365-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 SENTENÇA Numero do Processo: 

0502096-57.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: NADIR RODRIGUES DA CUNHA 

EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. O executado 

realizou o pagamento. A parte exequente se manifestou, concordando 
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com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Intime-se a parte exequente para apresentar seus dados bancários, de 

acordo com o artigo 8º, §3º do Provimento 20/2020 CM, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos. Determina-se a 

expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem como os 

próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme identificado no 

cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. 

Após o processamento do alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002277-59.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DA ROSA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO OAB - MT11793-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: 

1002277-59.2018.8.11.0001 REQUERENTE: VALMIR DA ROSA GOMES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme art. 38, da Lei n. 9.099/95, c/c art. 27, da Lei n. 

12.153/2009, deixo de exarar o relatório. Trata-se de Ação de indenização 

por danos materiais e morais proposta por VALMIR DA ROSA GOMES em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO na qual a parte reclamante alega 

ter sido detido ilegalmente. Citado, a parte reclamada não compareceu na 

audiência de conciliação e não apresentou contestação. DECIDO Diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. A parte autora relata que foi 

detido, na data de 24/07/2013, durante uma Operação da Polícia Militar do 

Estado de Mato Grosso, intitulada Operação Flanelinha. Afirma que não 

havia cometido qualquer crime e seu estado emocional ficou abalado. 

Dessa forma, sustenta que sofreu danos morais em decorrência da 

suposta prisão ilegal, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e danos 

materiais R$ 105,00 (cento e cinco reais) por perder dois dias de trabalho. 

A responsabilidade do Estado ou responsabilidade da Administração 

Pública, conforme a denominação de parte da doutrina encontra guarida 

constitucional, em especial, na disposição do art. 37, §6º, da Constituição 

Federal de 1988. Consigna-se, a propósito, que os policiais militares, na 

condição de agentes estatais e no exercício de suas funções, têm 

obrigação de zelar pela segurança pública com a finalidade exclusiva de 

manter a tranquilidade social, assim como assegurar o bem-estar da 

coletividade, adotando, quando necessário, medidas coercitivas para 

assegurar a ordem pública. Agindo dentro desses limites, atuam os 

policiais no estrito cumprimento de seus deveres legais, de modo que 

haverá responsabilidade civil do Estado quando ficar demonstrado abuso 

de poder ou arbitrariedade no exercício da função. Da análise das provas 

carreadas ao presente feito, constata-se não restar demonstrado que os 

agentes públicos tivessem praticados os atos da forma como 

contextualizados na petição inicial, tendo em vista que o autor sequer 

ficou preso. Portanto, nessas condições, não é possível atribuir qualquer 

responsabilidade ao Estado requerido ante a ausência dos excessos 

narrados. O entendimento jurisprudencial adotado pelos Tribunais de 

Justiça segue o mesmo raciocínio, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL - 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INDENIZAÇÃO – DANOS 

MORAIS POR ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE 

ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE DOLO/CULPA - Comunicação de suspeita de 

delito à autoridade policial e propositura de ação penal, ainda que culmine 

com a absolvição do réu, consistem em exercício regular de direito não há 

ilicitude no ato - Não comprovação de má-fé ou de leviandade para a 

instauração de investigação criminal ou para a propositura de ação penal, 

nem a ilicitude do ato ausência de dolo/culpa - Ausência de elementos que 

compõe a relação obrigacional por responsabilidade civil. Ausência do 

dever de indenizar. Exegese dos artigos 186, 187 e 927, do Código Civil - - 

Ratificação dos fundamentos da r. sentença nos termos do art. 252 do 

Regimento Interno deste Tribunal – Manutenção da sentença de 

procedência – Negado provimento ao recurso. (Tribunal de Justiça de São 

Paulo TJ-SP - Apelação : APL 1016570-26.2016.8.26.0053, julgado em 

15.02.2017, publicado em 15.02.2017) Portanto, agiram os agentes de 

segurança pública no regular exercício do poder de polícia, conferido pela 

própria Constituição, não havendo elementos nos autos a indicar que 

agiram com exacerbação em sua conduta. Logo, diante da prova colhida, 

não há se falar em atuação estatal praticada com abuso de autoridade ou 

excesso de força que não aquela necessária ao cumprimento da atividade 

policial, no estrito cumprimento do seu dever legal, de modo que, ausente 

conduta ilícita, não há se falar em responsabilidade civil, não ocorrendo, 

por consequência, a respectiva obrigação de indenizar. 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 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. 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 pelo 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: 1001384-68.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA RODRIGUES DA SILVA ZOUNAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-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: 

1001384-68.2018.8.11.0001 REQUERENTE: GILMARA RODRIGUES DA 

SILVA ZOUNAR 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 GILMARA RODRIGUES 

DA SILVA ZOUNAR em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO E MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a rubrica SUBSÍDIO 

REGIME INTEGRAL, bem como a restituição, em dobro, dos valores 

descontados no total de R$4.459,25 (quatro mil quatrocentos e cinquenta 

e nove reais e vinte e cinco centavos). A liminar foi indeferida. Citados, o 

Estado de Mato Grosso apresentou contestação. DECIDO 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 a rubrica SUBSÍDIO REGIME INTEGRAL no período de 02/2014 a 

08/2017 . Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a 

tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Consigna-se, por 

oportuno, que a rubrica SUBSÍDIO REGIME INTEGRAL não se refere ao 

subsídio mensal, mas a função gratificada de dedicação exclusiva, 

fundamentada nos art. 4º e 5º da Lei nº 7.573/2001, a qual não se 

incorpora ao cálculo para concessão de aposentadoria. Senão vejamos: 

Artigo 4º: Os servidores lotados e/ou designados no Órgão Central da 

Secretaria de Estado de Educação - SEDUC excepcionalmente, terão seu 
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regime de trabalho estendido para 40 (quarenta horas) semanais, ficando 

garantido aos mesmos o recebimento do subsídio de seus cargos, classes 

e níveis, em que se encontram posicionados, acrescido de um percentual 

de 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) 

incidente sobre o subsídio de carreira. Artigo 5º: O disposto nos arts. 3º e 

4º cessará, automaticamente, quando o servidor deixar de trabalhar na 

sede da Secretaria de Estado de Educação, sendo vedada a incorporação 

dos respectivos percentuais para efeito de aposentadoria; 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, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária 

sobre os adicionais de insalubridade (Tema 163[1]/STF); 2) condenar o 

ESTADO DE MATO GROSSO a restituir à autora os valores descontados a 

título de contribuição previdenciária sobre a rubrica SUBSÍDIO REGIME 

INTEGRAL no período de 02/2014 a 12/2014; e ao MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma dos descontos de mesma 

natureza no período de 01/2015 a 08/2017 e demais descontos, 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 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. 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 [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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002139-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO FARSULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO FARSULA OAB - MT18710-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002139-58.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUIZ AUGUSTO FARSULA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95 c/c 27 da 

12.153/09). Fundamento e Decido. Trata-se de “ação de execução de título 

judicial” proposta por LUIZ AUGUSTO FARSULA em face de ESTADO DE 

MATO GROSSO. Em síntese, diz a parte autora que é credora do 

requerido por força de título judicial constituído na da ação n.º 

1021704-87.2016.8.11.0041, cuja ação tramitou pelo juízo da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública do Foro da Comarca de Cuiabá - MT. O 

requerido não adimpliu a obrigação fixada na sentença, qual seja, o 

pagamento das verbas de sucumbência para o exequente, cujo valor é R$ 

500,00 (quinhentos reais). Inicialmente consigno que o cumprimento de 

sentença proferida por juízo diverso não pode ser processado neste 

juizado, o qual, nos termos da lei[1] 9.099/95 c/c 12.153/09 só pode 

executar seus próprios julgados[2]. Dessa forma, em se tratando de 

cumprimento de sentença oriunda de juízo diverso, este juízo é 

incompetente. O Tribunal de Justiça já apreciou a questão jurídica posta ao 

analisar o Conflito de Competência n.º 1002325-89.2016.8.11.0000, 

julgado no dia 24/11/2017, no qual ficou estabelecido o seguinte CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO CONTRA A SANECAP JULGADA PELO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL – RESPONSABILIDADE DO PASSIVO DA AUTARQUIA PELO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ – IRRELEVÂNCIA – PERPETUATIO JURISDICTIONIS – 

IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – INCIDÊNCIA DO ART. 516 DO CPC E 

RESOLUÇÃO N. 004/2014 DO TRIBUNAL PLENO DESTA CORTE – 

CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. A competência é determinada no 

momento da propositura da ação, e as modificações supervenientes do 

estado de fato, ou de direito, das partes não alteram a competência do 

Juízo (CPC/73, art. 87, atual CPC/15, art. 43). Por efeito, a assunção do 

passivo da devedora pela Fazenda Pública Municipal não desloca a 

competência já fixada. O cumprimento da sentença deve efetuar-se 

perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (CPC, 

art. 516 ou CPC/73, art. 475-P). (TJMT - Número Único: 

1002325-89.2016.8.11.0000 - Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 

-Assunto: [Competência]- Relator: Des(a). MARCIO VIDAL - TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO). Ante o 

exposto, reconheço e declaro a incompetência de JEFAZ para julgar a 

ação de execução de título judicial formado em juízo diverso e indefiro a 

petição inicial e julgo extinto, sem resolução do mérito, o presente feito, na 

forma do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. 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. 

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. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Art. 3º O Juizado Especial Cível 

tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas 

cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I-IV - omissis § 1º 

Compete ao Juizado Especial promover a execução: I - dos seus julgados; 

II - dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o 

salário mínimo, observado o disposto no § 1º do art. 8º desta Lei. [2] 6) 

Compete ao Juizado Especial a execução de seus próprios julgados, 

independente da quantia a ser executada, desde que tenha sido 

observado o valor de alçada na ocasião da propositura da ação. REsp 

1537731/MA (DJE 29/08/2017); RMS 045115/GO(DJE 01/09/2014); Rcl 

007861/SP (DJE 06/03/2014); RMS 038884/AC, DJE (13/05/2013); 

(Jurisprudência em Teses do STJ, nº 89: Juizados Especiais)

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1009288-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON CAMPOS MARTINS (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: 

1009288-08.2019.8.11.0001 REQUERENTE: WILSON CAMPOS MARTINS 

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$ 5.881,98 (cinco mil oitocentos e 

oitenta e um reis e noventa e oito centavos). Citado, o requerido 

apresentou contestação. Passa-se à apreciação. I – DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO O requerido deixou de comparecer a audiência de 

conciliação, contudo, diante da indisponibilidade do interesse público posto 

em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O 

requerente também não compareceu à audiência conciliatória, contudo 

justificou a ausência. Desse modo, acolhe-se a justificativa juntada no id. 

28776650, afastando a contumácia, bem como deixa-se de renovar o ato, 

em razão do desinteresse dos requeridos em conciliar, eis que também 

não compareceram à audiência anteriormente designada. O deslinde da 

presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 
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Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. II – 

MÉRITO 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 Major no mês de abril de 2014, 

conforme Decreto nº 2.287, de 11 de abril de 2014, publicado no Diário 

Oficial de 11 de abril de 2014. Informa que o requerido realizou o 

pagamento administrativo do auxílio fardamento, contudo, o valor não 

corresponde ao 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. Contudo, o valor apresentado pelo requerente não 

corresponde à diferença correta entre o valor devido (menor subsídio do 

posto de Major - R$ 15.053,82) e, o valor já liquidado pela administração 

pública (R$ 9.717,84), sendo devido o valor de R$ 5.335,98 (cinco mil 

trezentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos). Ante o 

exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a 

importância de R$ 5.335,98 (cinco mil trezentos e trinta e cinco reais e 

noventa e oito 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), respeitando o teto do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, 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: 1017965-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITINHO TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO CAMARGO BUENO OAB - SP369928 (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: 

1017965-27.2019.8.11.0001 REQUERENTE: VITINHO TRANSPORTES EIRELI 

- ME 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). Trata-se de Ação 

Declaratória proposta por VITINHO TRANSPORTES EIRELI – ME em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a declaração da 

inexistência do débito apurado no TAD n.º 1142157 -0 em relação ao 

imposto ICMS -frete e multa punitiva, ainda, com a decretação do 

cancelamento e exclusão do Auto de Infração. Citado, o requerido 

apresentou contestação. DECIDO A parte autora afirma que, em 

09/09/2019, foi lavrado o auto de infração TAD n.º 1142157 -0, pela 

agência fazendária de Correntes -MT/MS, pela infração prevista nos 

artigos 2º, inc. II, 3º, inc. V, art. 72, II, 77 e 95 do RICMS -MT, Decreto 

2.212/2014 e art. 45, inc. III, alínea “d”, da Lei 7.098/1998. Desta feita, 

alega que o artigo 2, II do Decreto 2.212/2014 dispõe sobre a incidência do 

ICMS nas operações de transporte de mercadoria com vínculo jurídico 

mercantil e a não incidência do ICMS nas operações de transporte de 

mercadoria com veículos próprios, regime de locação ou outra forma 

similar, conforme art. 4º, inc. III, § 3º, do Decreto 2.212/2014. A Lei 

7.098/1998 estabelece: Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer 

hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais 

idôneos. (Acrescentado pela Lei 7.364/00) Parágrafo único. Para os 

efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as 

mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais 

exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea. Art. 45 O 

descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela 

legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: III - infrações 

relativas a documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, 

recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando 

couber, na prestação de serviço: d) prestação ou utilização de serviço 

desacompanhada de documentação fiscal - multa equivalente a 50% 

(cinqüenta por cento) do valor da prestação, aplicável ao contribuinte que 

tenha prestado o serviço ou que o tenha recebido. Dessa feita, a Portaria 

n° 239/2008 – SEFAZ institui o Conhecimento de Transporte Avulso emitido 

por processamento eletrônico de dados – CTA-e, no âmbito da Secretaria 

de Estado de Fazenda, e dá outras providências: Art. 8º-A A obtenção de 

documento fiscal, emitido pela Secretaria de Estado de Fazenda, na forma 

preconizada no artigo 1º desta Portaria, poderá ser substituída por uma 

das seguintes alternativas: (Acrescentado pela Port. 184/13, efeitos: 

1º/7/13) I – pela emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e 

por estabelecimento mato-grossense, remetente ou destinatário da 

mercadoria, desde que observado o estatuído no artigo 340 do 

Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 

2014, bem como nas demais disposições contidas nos artigos 337 a 342, 

também do RICMS/2014; (Nova redação dada ao inc. I do art. 8º-A pela 

Port. 284/14 , para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, 

aprovado pelo Dec. 2.212/14) II – pela indicação na aba "transporte", pelo 

emitente de NF-e, dos dados relativos à prestação de serviço de 

transporte, em especial, os dados relativos à modalidade do frete, a 

retenção do ICMS, a identificação do transportador e do veículo, e dos 

volumes transportados. § 1° A opção por uma das hipóteses previstas no 

caput deste artigo implica: I – na dispensa da obrigação de o prestador de 

serviço de transporte autônomo ou de a empresa estabelecida em outra 

unidade federada obter o Conhecimento de Transporte Avulso, de 

emissão da Secretaria de Estado de Fazenda; II – no credenciamento do 

emitente da Nota Fiscal como substituto tributário para o recolhimento do 

ICMS devido nas operações de transporte; III – na obrigação de efetivação 

do recolhimento do ICMS devido pela prestação de serviço de transporte 

antes da saída da mercadoria do estabelecimento remetente, quando 

exigido pela legislação, mediante uso de DAR-1/AUT, bem como 

providenciar para que o referido documento acompanhe o transporte da 

mercadoria. § 2° No caso do emitente do documento fiscal estar 

credenciado no regime de apuração e recolhimento mensal do imposto 

devido na prestação de serviço de transporte, conforme previsto no artigo 

132 do RICMS/2014, esta situação deve ser indicada no campo de 

informações complementares do referido documento. (Nova redação dada 

ao § 2º do art. 8º-A pela Port. 284/14 , para adequação ao texto do 

Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/14) Portanto, como a 

parte autora não apresentou os documentos em conformidade com a 

Portaria n° 239/2008 – SEFAZ, exclui-se a possibilidade de afastamento de 

ato administrativo que se presume legítimo. Diante do exposto, e 

JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. E de 
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consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. 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. 

Ana Luize de Azevedo 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. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publique-se Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0502552-07.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE ZARPELAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-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: 

0502552-07.2014.8.11.0001 REQUERENTE: ELAINE ZARPELAO SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença proposta por ELAINE ZARPELÃO SILVA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento do 

valor atualizado de R$ 7.697,00 (sete mil seiscentos e noventa e sete 

reais). Determinou-se a intimação da parte exequente para apresentar o 

cálculo detalhado, em conformidade com a sentença, utilizando na 

correção monetária o índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança a partir do arbitramento e juros 

moratórios calculados pelo mesmo índice, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09 desde a data da citação (id. 

10941922). A exequente requereu a remessa dos autos a Contadoria 

Judicial (id. 11958963), que apresentou o cálculo de id. 30505425. Citado, 

o executado não opôs embargos. Passa-se à apreciação. Constata-se 

que o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial está de acordo com os 

parâmetros fixados na sentença, que transitou em julgado sem oposição 

das partes. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor 

apresentado pela Contadoria Judicial de R$ 8.174,60 (oito mil cento e 

setenta e quatro reais e sessenta centavos), conforme cálculo de id. 

30505425. 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 

do 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. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. A decisão homologatória serve como requisição de 

pagamento. 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: 1000583-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIETA PACHECO CESAR (AUTOR(A))

DALCINO FERNANDES PACHECO (AUTOR(A))

DARCY FERNANDES PACHECO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT22662-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000583-32.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ANTONIETA PACHECO CESAR, 

DALCINO FERNANDES PACHECO, DARCY FERNANDES PACHECO REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

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 indenização por danos morais proposta por ANTONIETA PACHECO 

CESAR e outros em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, objetivando a condenação do 

requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor 

de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) em decorrência da omissão 

da administração pública em conceder automaticamente a aposentadoria 

compulsória de sua genitora ex-servidora pública estadual PLACIDINA 

FERNANDES PACHECO na data de 05/10/1999, bem como pela suspensão 

do pagamento de seus subsídios no período de 03/2005 a 12/2010 sob o 

fundamento equivocado de abandono de cargo. Extrai-se da contestação 

à arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da 

improcedência do pedido. Passa-se ao julgamento. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO – PRESCRIÇÃO Os requerentes são filhos e herdeiros legítimos da 

ex servidora pública estadual, Sr.ª PLACIDINA FERNANDES PACHECO, 

falecida em 16/01/2013, vide certidão de óbito elencada no id. 11354603 

Alega a parte requerente que sua genitora completou 70 anos de idade em 

05/10/1999, data em que deveria ter sido aposentada compulsoriamente 

em virtude da implementação da idade limite de permanência no serviço 

público. Contudo, por inércia da administração publica houve a 

necessidade de requisição administrativa em 08/2000, quando a ex 

servidora foi orientada a aguardar o resultado do seu requerimento já 

afastada. Apesar de devidamente instruído, o procedimento administrativo 

manteve-se pendente de conclusão, gerando, a partir do ano de 2005, a 

suspensão dos pagamentos do subsídio da ex servidora sob a 

penalização equivocada de falta ao serviço público e, posteriormente, por 

suposto abandono de cargo público, penalização que perdurou até 

12/2010. Em razão de seu desligamento indevido, a ex servidora 

protocolou novo procedimento administrativo distribuído sob o nº 

5399-6/2011 intentando o reconhecimento de afastamento por 

aposentadoria compulsória bem como o pagamento retroativo do subsídio 

não liquidado no período de 2005 a 2010. Somente na data de 04/03/2011 

a administração pública estadual reconheceu seu ato omissivo e publicou 

o ato nº 1.131/2011 que reconheceu a aposentadoria compulsória da ex 

servidora a partir daquela data (id. 11354630). Importante salientar que 

posteriormente, o ente público submeteu o ato de aposentadoria à análise 

do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, quando, em 24/07/2012, 

se constatou equívoco no cálculo proposto pelo ente público, bem como 

foi determinada a adoção das seguintes providências: - retificação do ato 

de aposentadoria com a alteração da data da concessão para data em 

que a ex servidora completou 70 anos de idade – 05/10/1999; - quitação 

integral das parcelas salariais suspensas sem consideração de qualquer 

prazo prescricional; - realização do cálculo da correção monetária dos 

valores. Sendo assim, na data de 12/03/2013 foi publicado o ato nº 

12.670/2013 retificando o ato de aposentadoria, fazendo constar os 

efeitos financeiros a partir de 05/10/1999 (id. 11354630). A decisão final 

do procedimento administrativo ocorreu em 03/10/2014, cujo parecer 

concluiu pelo pagamento dos proventos que foram suspensos. Desta 

feita, resta incontroversa a omissão e equívoco praticado pela 

administração pública, que gerou dano a ex servidora. Há ainda que se 

ressaltar a possibilidade de transmissibilidade aos herdeiros do direito a 

reparação moral uma vez que a posição atual e dominante que vigora junto 

ao STJ é no sentido de que embora a violação moral atinja apenas o plexo 

de direitos subjetivos da vítima, o direito à respectiva indenização 

transmite-se com o falecimento do titular do direito, possuindo o espólio ou 

os herdeiros legitimidade ativa ad causam para ajuizar ação indenizatória 

por danos morais, em virtude da ofensa moral suportada pelo de cujus. 

Contudo, sobre a situação mencionada, a partir de 10/1999, momento em 

que a administração pública omitiu a concessão da aposentadoria 

compulsória da ex servidora, e, posteriormente, até 12/2010, com a 

suspensão de suas parcelas salariais, inequivocamente, tomou ciência da 

lesão a eventual direito, iniciando-se a partir daí, a contagem do prazo 

prescricional. 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." Assim, considerando que a ciência 
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do evento danoso se deu ainda no ano de 1999 e 2010 com a omissão na 

concessão da aposentadoria compulsória e, posteriormente, com a 

suspensão das parcelas salariais e, a presente ação foi protocolada tão 

somente no dia 16/01/2018, ressaltando-se que o prazo prescricional a 

ser aplicado, in casu, é o de 5 (cinco) anos, vê-se que, de fato, ocorreu a 

prescrição. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado: (...) 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. (...) (Ap 99383/2013, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2014, 

Publicado no DJE 11/08/2014) (G.n.) Logo, em consonância com a 

orientação jurisprudencial, o termo a quo do prazo prescricional na ação 

de indenização extrapatrimonial, em observância ao princípio da actio nata, 

é a data em que a lesão e os efeitos são constatados. 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 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-MT, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000608-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORENZO DE JESUS MIRANDA FALCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIAN CARLO LEAO PREZA OAB - MT8431-O (ADVOGADO(A))

FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA OAB - MT9139-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: 

1000608-34.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LORENZO DE JESUS MIRANDA 

FALCAO REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). Trata-se de Ação de Cobrança proposta por LORENZO DE 

JESUS MIRANDA FALCAO em desfavor do MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV, objetivando o ressarcimento de pensão vitalícia no período de 

22/06/2017 a 04/12/2017, correspondente ao valor de R$ 59.880,00 

(cinquenta e nove mil e oitocentos e oitenta reais). 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. O requerente afirma que convivia 

em união estável com a ex servidora Srª Fátima Aparecida Sonoda até o 

seu falecimento em 22/06/2017. Comprova que a união estável foi 

reconhecida em sentença judicial em 22/11/2017. Desta feita, entrou com 

pedido administrativo de pensão por morte, deferido através do ato 

administrativo nº 017/2018/MTPREV no processo nº 354047/2017 da 

Secretaria de Estado de Gestão. O ato concedeu pensão por morte 

vitalícia a partir de 22/06/2017 com efeitos financeiros a partir de 

05/12/2017, data da juntada da sentença que reconheceu a união estável 

entre o requerente e a ex servidora nos autos do procedimento 

administrativo. Entretanto, o requerente pleiteia que os efeitos financeiros 

retroajam a data do falecimento da ex servidora. A Lei Complementar nº 

04/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores, Públicos da 

Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais 

(Publicada no DOE de 15/10/90, e consolidada até a LC 568/15) preleciona 

sobre a pensão: Art. 245. São beneficiários das pensões: I – vitalícia: a) 

cônjuge; b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, 

com percepção de pensão alimentícia; c) o companheiro ou companheira 

designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio 

de ação judicial própria ao reconhecimento; (Nova redação dada pela LC 

524/14) Art. 247 A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo 

que será devida a contar da data: (Nova redação dada pela LC 524/14) I - 

do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste; 

(Acrescentado pela LC 524/14) II - do requerimento, quando requerida 

após o prazo previsto no inciso anterior; (Acrescentado pela LC 524/14) III 

- da decisão judicial, no caso de morte presumida. (Acrescentado pela LC 

524/14) É cediço que, em se tratando de pensão por morte, o benefício 

deve ser aferido à luz da legislação que vigorava a época do óbito do 

servidor, consoante a Súmula nº 340 :"A lei aplicável à concessão de 

pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do 

segurado." No caso, considera-se a legislação vigente em 22/06/2017 

data do óbito, aplicando o artigo 245, inciso I, alínea "c", da Lei 

Complementar nº 04/1990 com a redação atual, dada pela Lei 

Complementar 524/2014. Nessa linha, o requerente não tem direito a 

receber a pensão por morte desde a data do óbito da ex servidora, uma 

vez que a pensão foi comprovada após o prazo do inciso I do artigo 247 

da LC 04/90. Isso porque, a lei estabelece que o pedido administrativo 

deve ser acompanhado da sentença judicial reconhecendo a união 

estável, ou seja, antes da sentença ser proferida o requerente não tinha 

direito a pensão. Nesse sentido, veja precedente do TJMT, publicado em 

08/10/2018, no julgamento da Apelação nº 107487/2017, proferida pela 

Primeira Câmara de Direito Público Coletivo: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA 

ESTADUAL - PLEITO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE - 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL - ATO JUDICIAL - 

HABILITAÇÃO TARDIA - TERMO INICIAL - DATA DA COMPROVAÇÃO DA 

UNIÃO ESTÁVEL - APELO DESPROVIDO. 1. Reconhecida a união estável, 

a companheira faz jus ao recebimento de pensão por morte, nos termos 

do art. 245, I, “c, do Estatuto dos Servidores Públicos da Administração 

Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais. 2."[...]No 

casamento, a publicidade decorre das formalidades necessárias para a 

celebração e do registro decorrente. Na união estável, a publicidade 

exsurge da manifestação exterior dos conviventes que se apresentam 

como componentes de uma entidade familiar; logo, pressupõe notoriedade 

(Lei n° 9.278, de 10 de maio de 1996, artigo 1°; Código Civil, art. 1.723, 

cabeça). E não se demonstra notoriedade com declarações de filhos e de 

uma vizinha. (Agravo de Instrumento nº65651/2014, o Exmo. Des. Luiz 

Carlos da Costa). 3. O termo inicial para a incidência do benefício será a 

partir de 20.3.2013, ou seja, da data em que se comprovou a união 

estável, com fulcro no parágrafo único do artigo 247, da Lei Complementar 

n.04/90. 4. Apelo desprovido. Diante do exposto, JULGA-SE 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

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, 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: 1012592-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANDRE TAVERA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA OAB - MT24386/O 

(ADVOGADO(A))
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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: 

1012592-15.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARCIO ANDRE TAVERA DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

“ação declaratória c/c indenização por danos materiais” proposta por 

MARCIO ANDRE TAVERA DA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, objetivando o reconhecimento do direito ao respectivo pagamento 

do adicional de periculosidade uma vez que exerce o cargo de técnico em 

Manutenção e Infraestrutura - função de Vigilante na rede municipal de 

ensino. Citado, o requerido deixou de comparecer a audiência de 

conciliação, todavia, apresentou contestação. Considerando a 

indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se 

de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se ao julgamento. 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 

parte autora relata que é servidor público municipal desde 2013, efetivo no 

cargo de Técnico de manutenção da infraestrutura cuja função 

compreende a vigilância em uma das unidades da Secretaria municipal de 

educação. Alega que a função de vigilante é considerada atividade 

perigosa e, portanto é suficiente a lhe garantir o adicional de 30% sobre o 

salário, com fulcro no disposto no artigo 7º, inciso XXIII da Constituição 

Federal, Art. 193, II e § 1º da CLT e portaria nº 185/2013 do Ministério do 

Trabalho e Emprego. Ocorre que, trata-se de servidor público municipal, 

regido por regime jurídico próprio e pela legislação 220/2010 que 

regulamenta as carreiras dos Profissionais da Secretaria Municipal de 

Educação de Cuiabá. A mencionada Lei Complementar 220/2010, 

estabelece que: “Art. 3º A carreira dos Profissionais da Secretaria 

Municipal de Educação é constituída de sete cargos: (...) VI - técnico em 

Manutenção e Infraestrutura: composto de atribuições inerentes às 

atividades de vigilância, limpeza, condutor de veículos, apoio na 

preparação e distribuição da alimentação escolar e manutenção da 

infraestrutura. (g.n.) (...) Especificamente sobre o adicional de 

periculosidade dispõe ainda: Art. 43 O sistema remuneratório dos 

Profissionais da Educação é estabelecido através de subsídio fixado em 

parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, 

abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie 

remuneratória, exceto o previsto nesta Lei Complementar.” (g.n.) 

Evidencia-se que não há qualquer disposição acerca do pagamento do 

adicional de periculosidade na norma regulamentadora da carreira dos 

profissionais da secretaria municipal de educação, não havendo que se 

falar em aplicação da CLT aos servidores estatutários. Assim, ante a 

ausência de regulamentação no âmbito municipal acerca do pagamento do 

adicional de periculosidade aos profissionais da secretaria municipal de 

educação improcedem os pedidos. Ante o exposto, JULGA-SE 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial; 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. 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, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Cuiabá, data publicada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1013902-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIMAR APARECIDA MICHELS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (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: 

1013902-56.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIMAR APARECIDA 

MICHELS CARVALHO 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 MARIMAR APARECIDA MICHELS 

CARVALHO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre cargo de comissão, 

bem como a restituição dos valores descontados, no importe atualizado de 

R$ 15.592,50 (quinze mil quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta 

centavos). Citados, os requeridos apresentaram contestação. Decido. 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 com o pleito. Desse 

modo, excepcionalmente, nesta hipótese, passa-se ao julgamento. 

Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). Rejeita-se 

a 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. A Reclamante requer a restituição das 

contribuições previdenciárias do período de outubro/2014 a 

dezembro/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). Extrai-se das fichas financeiras 

da requerente que a contribuição previdenciária incidiu sobre o valor 

descrito no item “SUBSÍDIO COMIS. SERVIDO”, no período de outubro/2014 

a setembro/2019, desse modo, a parte autora faz jus à restituição dos 

valores cobrados a maior, haja vista a incidência indevida da alíquota 

previdenciária sobre verba que não é incorporada à remuneração do 

servidor para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria. 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 cargo de comissão 

(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 cargo de comissão, no período de 10 a 12/2014, e a 

autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma 
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dos descontos de mesma natureza incidentes no período de 01/2015 a 

09/2019, 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030801-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

PREFEITURA 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: 

1030801-77.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA DE FATIMA 

FERNANDES DE SOUZA REQUERIDO: PREFEITURA DE CUIABÁ, CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. A parte autora, servidora pública 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. Dispensada a audiência de conciliação. 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 n.º 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 da Lei Complementar 

4594/2004 (DISPÕE SOBRE A LEI ORGÂNICA DOS PROFISSIONAIS DA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ) e Lei Complementar 220/2010 

(DISPÕE SOBRE A LEI ORGÂNICA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA 

MUNICIAL DE EDUCAÇÃO), efetivou a reestruturação. A ação foi proposta 

passados mais de cinco anos da vigência da lei que reestruturou a 

carreira. 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. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. 

OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias decorrentes da 

conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam 

ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo 

quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de 

um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não 

provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008807-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLOMIDIA LEA DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-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: 

1008807-45.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CLOMIDIA LEA DA SILVA 

BARROS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “ação de repetição indebito 

tributário c/c tutela de urgência” proposta por CLOMIDIA LÉA DA SILVA 

contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, almejando a restituição dos últimos 05 

anos dos descontos indevidos de imposto de renda sobre a gratificação 

do programa saúde da família e adicional insalubridade por se tratar de 

verba indenizatória, totalizando a importância de R$ 42.665,81 (quarenta e 

dois mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos). 

Citado, o requerido apresentou contestação. DECIDO. Rejeita-se a 

preliminar de ilegitimidade do Município, eis que a requerente é servidora 
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pública municipal, portanto, cabe ao MUNICÍPIO DE CUIABÁ figurar no polo 

passivo de ação cujo objeto é a isenção e restituição do imposto de renda, 

uma vez que o valor do imposto fica nos cofres deve o ente público ser 

sujeito passivo nas eventuais ações de repetição de indébito. Desse 

modo, não há dúvida de que os valores descontados a título de imposto de 

renda retidos na fonte dos servidores municipais são de interesse dos 

Municípios. O Requerido suscitou preliminar de incompetência deste 

Juizado sob os argumentos de complexidade da causa e da 

impossibilidade de apurar eventual valor devido antes da fase de 

liquidação de sentença. Contudo, o Requerido deixou de demonstrar em 

que residiria a necessidade de “dilação probatória complexa”. Além do 

mais, o pedido feito na inicial foi líquido, apresentando-se os devidos 

cálculos e ainda que não o tivesse sido, o parágrafo único do art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 prevê a possibilidade tanto de pedido genérico quanto de 

pedido determinado. 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 há ilegalidade da cobrança 

do Imposto de Renda sobre verbas não incorporáveis a aposentadoria e a 

pretensão à restituição do imposto. O imposto sobre renda e proventos de 

qualquer natureza tem como fato gerador, nos termos do art. 43 e seus 

parágrafos do CTN, os “ acréscimos patrimoniais”, assim entendidos os 

acréscimos ao patrimônio material do contribuinte. Há que se reconhecer a 

incidência do imposto de renda sobre as parcelas recebidas a título de 

"adicional de insalubridade e do programa saúde da família - PSF", na 

medida em que as mesmas revelam acréscimo patrimonial, fato gerador do 

imposto de renda. Os valores recebidos não tem o propósito de reparar 

um dano que já ocorreu ao trabalhador, mas acrescentar à sua 

remuneração uma retribuição em pecúnia pelas condições a que é 

submetido, que podem ou não gerar algum dano à sua saúde. No mesmo 

diapasão, destaca-se os fundamentos expendidos pelo eminente Ministro 

Herman Benjamin no REsp n° 615.327, em relação ao adicional de 

insalubridade, concluindo que o referido adicional tem natureza salarial, 

porquanto não visa a reparar prejuízo concreto imposto ao empregado por 

ato do empregador. Sua finalidade é remunerar melhor o trabalhador 

submetido a condições particularmente adversas de trabalho. Nele 

inexiste, portanto, caráter indenizatório, pois não objetiva o ressarcimento 

de gastos/despesas ou a reparação de danos. É parcela nitidamente 

salarial, que caracteriza o pagamento de um plus em virtude da 

insalubridade, o que acarreta acréscimo patrimonial, a ensejar a incidência 

de imposto de renda. Da mesma forma, a gratificação do programa saúde 

da família não se trata de verba de caráter indenizatório, em que pese seja 

transitório, pois retribui um serviço prestado, tratado-se, assim, de 

remuneração, ou seja, um acréscimo patrimonial oriundo do trabalho e, 

portanto, suscetível da incidência de imposto de renda Se a verba possuir 

natureza remuneratória, destinando-se a retribuir o trabalho, qualquer que 

seja a sua forma, ela deve integrar a base de cálculo do imposto 

(adicionais noturno, de periculosidade, horas extras e gratificações). 

Nesse sentido: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. HORAS-EXTRAS. 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCIDÊNCIA. NATUREZA 

REMUNERATÓRIA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. 1. Incide Imposto de Renda 

sobre as verbas recebidas a título de horas-extras e adicional de 

insalubridade, ante seu caráter remuneratório, o que importa em acréscimo 

patrimonial. Precedentes do STJ. 2. Recurso Especial não provido (STJ - 

REsp: 615327 RS 2003/0219160-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, 

Data de Julgamento: 19/06/2007, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de 

Publicação: --> DJe 19/12/2008) Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; 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. Publique-se. 

Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. 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: 1014330-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE FATIMA DE ANDRADE (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: 

1014330-38.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSIANE FATIMA DE 

ANDRADE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta por JOSIANE FATIMA DE 

ANDRADE em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre remuneração de cargo 

comissionado identificado como “SUBSIDIO COMIS SERVIDO”, bem como a 

restituição dos valores descontados no total de R$ 20.034,15 (vinte mil 

trinta e quatro reais e quinze centavos). Citados, os requeridos não 

compareceram à audiência de conciliação, nem apresentaram 

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). 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 remuneração de cargo comissionado identificado como “SUBSIDIO 

COMIS SERVIDO” no período de 10/2014 a 09/2018. 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. 

25523291 a existência de impropriedade em relação às parcelas a serem 

restituídas porque foi considerado o mês de 12/2018, em que não houve o 

pagamento da remuneração do cargo comissionado, 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. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre remuneração de cargo comissionado 

identificado como “SUBSIDIO COMIS SERVIDO” (Tema 163[1]/STF); 2) 

condenar o requerido ESTADO DE MATO GROSSO a restituir à parte 

autora os valores descontados a título de contribuição previdenciária 

sobre remuneração de cargo comissionado identificado como “SUBSIDIO 

COMIS SERVIDO” no período de 10/2014 a 12/2014; e o requerido MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV os valores descontados a título de 

mesma natureza dos meses de 01/2015 a 09/2018, 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 
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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: 1004642-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANE GRAZIELE VIDAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004642-52.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELIZANE GRAZIELE VIDAL 

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 ELIZANE GRAZIELE VITAL em desfavor 

do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional noturno, 

insalubridade e cargo de comissão, bem como a restituição dos valores 

descontados, em dobro, no período de 01/2015 a 07/2019, totalizando o 

valor de R$ 8.787,26 (oito mil setecentos e oitenta e sete reais e vinte e 

seis centavos). A Liminar foi deferida. Citada, a requerida deixou de 

apresentar contestação. Diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, do 

CPC). 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 o requerimento administrativo nº 627523/2019, bem como os 

holerites comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre 

os adicionais no período pleiteado. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores. Verifica-se, contudo, do demonstrativo de cálculo de id. 

22922875 a existência de impropriedade em relação às parcelas a serem 

restituídas, eis eu foram considerados os meses dos pagamentos 

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. Indefere-se o pedido de 

restituição em dobro, eis que não aplica-se a Fazenda Pública as 

disposições do CDC. Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar deferida e 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar 

a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional noturno, 

adicional de insalubridade e cargo em comissão (Tema 163[1] /STF); 2) 

condenar a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir 

ao requerente a soma dos valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno e adicional de insalubridade no 

período de 01/2015 a 07/2019 e sobre o cargo em comissão no período de 

04/2015 a 07/2017 e mês 06 e 07/2019 (ambos pagos no mês 07/2019), e 

demais descontos até o efetivo cumprimento da liminar, mediante 

comprovação, ambas as 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, 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. 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 [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: 1001887-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NUNES BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001887-55.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO NUNES BRAGA 

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 JOÃO NUNES BRAGA em desfavor do 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional noturno e 

insalubridade, bem como a restituição dos valores descontados, em dobro, 

no período de 01/2015 a 06/2019, totalizando o valor de R$ 8.235,06 (oito 

mil e duzentos e trinta e cinco reais e seis centavos). A Liminar foi 

deferida. Citada, a requerida deixou de apresentar contestação. Diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. DECIDO. Processo apto para 

julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). 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 o requerimento administrativo nº 

627444/2019, bem como os holerites comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre os adicionais no período pleiteado. 

Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida 

pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Verifica-se, contudo, do 

demonstrativo de cálculo de id. 21754582 a existência de impropriedade 

em relação às parcelas a serem restituídas, eis eu foram considerados os 

meses dos pagamentos 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. Indefere-se o pedido de restituição em dobro, eis que 

não aplica-se a Fazenda Pública as disposições do CDC. Diante do 

exposto, RATIFICA-SE a liminar deferida e JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 
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contribuição previdenciária sobre adicional noturno, adicional de 

insalubridade (Tema 163[1] /STF); 2) condenar a autarquia MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir ao requerente a soma dos 

valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno e adicional de insalubridade no período de 01/2015 a 06/2019, e 

demais descontos até o efetivo cumprimento da liminar, mediante 

comprovação, ambas as 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, 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. 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 [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: 1042229-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ADRIANO DA COSTA GUIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA PAULA PICOLO OAB - MT24715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (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: 

1042229-22.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARCOS ADRIANO DA 

COSTA GUIL REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO Com Pedido de Tutela de 

Urgência proposta por MARCOS ADRIANO DA COSTA GUIL em desfavor 

do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT, objetivando 

a declaração de nulidade do auto de infração nº 0000177788, bem como 

que seja determinada a baixa da multa aplicada pelo DETRAN/MT no valor 

de R$ 2.934,70 (dois mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta 

centavos). Alega o requerente que na data de 21/01/2017 trafegava com 

sua motocicleta quando foi abordado em uma operação policial. Informa 

que cumpriu a ordem de parada para abordagem, onde, após não 

constatada qualquer irregularidade, foi liberado. Informa que, seguiu seu 

trajeto até uma oficina e, assim que chegou, surpreendeu-se com nova 

abordagem dos mesmos policiais militares, que nessa oportunidade agiram 

com violência sob a acusação de que no arranque, na saída da primeira 

abordagem, cometeu infração tipificada como “manobras perigosas”. 

Informa ainda, que por motivo desconhecido, teve sua motocicleta, CNH e 

documento da motocicleta apreendidos e, ainda, foi encaminhado à 

autoridade policial para registro de boletim de ocorrência e depoimento 

pessoal. Registra-se que a autoridade policial instaurou Termo 

Circunstanciado de Ocorrência por suposta prática de infração penal, o 

qual tramitou junto ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá, 

cuja sentença determinou seu arquivamento em razão de atipicidade da 

conduta. Afirma que após alguns dias foi notificado da lavratura do auto 

de infração nº MTA0000177788 lavrado pelo órgão autuador DETRAN/MT, 

pela prática de infração tipificada no artigo 175 do CTB: “Art. 175. 

Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, 

mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento 

ou arrastamento de pneus: Infração – gravíssima; Penalidade – multa (dez 

vezes), suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo”. Alega a 

inconsistência/inocorrência de prática da infracional. Sendo assim, requer 

a nulidade do auto de infração, bem como da multa/penalidade imposta. 

Citado, o requerido deixou de comparecer na 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. Foi realizada audiência de 

instrução e julgamento. Trata-se de Auto de Infração lavrado pelo órgão 

autuador DETRAN/MT (código 111100),vide documentos elencados nos 

id.s 16842459, pág. 46 e 18160458. Convém registrar primeiramente o que 

dispõe a Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB), sobre a 

notificação do auto de infração: Art. 281. A autoridade de trânsito, na 

esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua 

circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a 

penalidade cabível. Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e 

seu registro julgado insubsistente: I - se considerado inconsistente ou 

irregular; II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a 

notificação da autuação. 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. Assim, verifica-se que o auto de infração será 

arquivado e seu registro julgado insubsistente, somente quando for 

considerado inconsistente ou não for expedida a notificação da autuação 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Ocorre que a natureza da infração 

objeto da ação indica autuação/abordagem em flagrante, cuja notificação é 

realizada no ato da autuação e pela assinatura do condutor, tornando 

dispensável a notificação via correio ao proprietário do veículo, conforme 

disposto no inciso VI do artigo 280 do CTN: Art. 280. Ocorrendo infração 

prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual 

constará: (...) VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo 

esta como notificação do cometimento da infração. Prevalece apenas a 

obrigatoriedade quanto o envio da notificação de penalidade, nos termos 

do artigo 282, §2º do CTN, o que foi devidamente cumprido pela autarquia 

estadual, conforme se depreende dos documentos colacionados pela 

parte requerente no id. 22894404, pág. 7 a 10. 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. (...) § 2º A 

notificação a pessoal de missões diplomáticas, de repartições consulares 

de carreira e de representações de organismos internacionais e de seus 

integrantes será remetida ao Ministério das Relações Exteriores para as 

providências cabíveis e cobrança dos valores, no caso de multa. Da 

análise da documentação aportada aos autos extrai-se que a notificação 

da infração nº MTA0000177788 ocorreu no ato da abordagem e autuação, 

no dia 21/01/2017, e, posteriormente, o próprio requerente afirma o 

recebimento da notificação de penalidade, mostrando-se, portanto, o 

cumprimento da exigência de notificação. Com relação a alegada 

inconsistência da autuação, convêm analisar os depoimentos registrados 

em audiência de instrução e julgamento. Inicialmente, cumpre destacar que 

os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, 

cabendo à parte autuada produzir prova contrária para desconstituir a 

presunção, mediante demonstração inequívoca da incoerência da infração 

capitulada ou da existência de vício suficiente a caracterizar a nulidade do 

auto de infração. De início observa-se narrativas conflitantes nos 

depoimentos registrados pelo requerente na petição inicial, na defesa 

administrativa junto ao Detran e, ao final, no depoimento pessoal registrado 

em audiência de instrução e julgamento. Na defesa administrativa o 

requerente alega que: “Na data de 21/01/2017, por volta das 16:30 hrs, o 

recorrente estava na oficina de propriedade de um amigo acompanhado 

de seus familiares e amigos na Avenida Nossa Senhora da Guia quando 

saiu para ir até sua residência buscar uma ferramenta, deparando-se com 

grande aparato policial, composto por aproximadamente cinco viaturas. 

Logo após, mandaram colocar a mão na cabeça, falando em alto tom para 

que todos ouvissem, em seguida xingando de vagabundo diversas vezes, 

na frente de toda sua família, amigos e moradores do Distrito que ali 

estavam. Os policiais arrancaram o recorrente pela gola da camisa até 

tirá-lo da motocicleta, levando o CRLV e CNH para dentro da Delegacia do 

Distrito, argumentando que iriam fazer apenas uma nova checagem, sendo 

que neste momento foi imediatamente conduzido para o camburão, onde 

após foi algemado, frisando que tudo ocorreu na frente de sua mãe que 

entrou em completo desespero.” Na inicial o requerente afirma: “Assim, 

nessa segunda abordagem, os policiais agiram com mais violência, 

sucederam se inúmeros atos de abuso de autoridade, os quais inclusive, 

foram denunciados perante a corregedoria da Policia Militar.” Em seu 

depoimento pessoal o requerente afirma que participava de um churrasco 

com amigos em um lava jato, onde lavava sua motocicleta. Como se sujou 
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decidiu ir até sua residência para tomar um banho e quando retornou, o 

lava jato já encontrava-se cheio de viatura de policiais então, resolveu não 

entrar e continuou trafegando, todavia, dois policiais militares o abordaram 

pois perceberam que passou pelo local em baixa velocidade. Após a 

primeira abordagem foi liberado e, assim, decidiu ir até a oficina. Alega que 

a segunda abordagem ocorreu dentro da oficina. Questionado sobre o 

registro da conduta do policial militar junto a Ouvidoria da Polícia Militar, 

contrário do que informado em sua defesa administrativa, afirmou que não 

fez nenhuma denúncia por medo a represália. Em conflito com o 

depoimento pessoal do requerente, a primeira testemunha Sr.º José 

Humberto afirma que o requerente foi abordado na rua, em frente ao lava 

jato, acompanhado apenas do Srº Hércules. A testemunha informa ainda 

que a abordagem policial foi realizada com apenas uma viatura e o policial 

militar rasgou o documento do veículo na frente do requerente. A segunda 

testemunha Sr.º Hércules afirma que não acompanhava o requerente no 

momento da abordagem, apenas encontrava-se em frente ao local e 

presenciou a abordagem que foi realizada com mais de três viaturas 

policiais. Afirma que desconhece qualquer problema pessoal entre o 

requerente e um dos policiais militares que realizaram a abordagem. 

Diferente do que anteriormente alegado, o Srº Hércules afirma que não 

presenciou qualquer prática violenta dos policiais ou o extravio dos 

documentos do requerente. A terceira testemunha afirma que passava em 

frente ao local no momento da abordagem do requerente e não presenciou 

qualquer ato violento da autoridade policial em desfavor do requerente. 

Evidencia-se que nenhuma das testemunhas arroladas pelo requerente 

afirma a inocorrência da prática infracional. Conclui-se de meras 

alegações e, portanto, insuficientes para desconstituir o ato administrativo 

que possui presunção de legalidade e legitimidade. Sendo assim, não se 

evidencia qualquer inconsistência que justifique a intervenção do judiciário 

no intuito de anular o ato administrativo eis que não existe nos autos 

nenhum indício de que a infração imputada ao requerente não foi devida. 

Por outro lado, convém registrar que os atos administrativos gozam de 

presunção de legitimidade, veracidade e autenticidade, que somente é 

elidida por prova em contrário a cargo do administrado. Diante do exposto 

JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido de anulação do auto de infração nº 

MTA0000177788 e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com 

resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso 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 da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 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: 1002752-49.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO ALVES LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002752-49.2017.8.11.0001 REQUERENTE: EDINALDO ALVES LEAL 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por EDINALDO ALVES 

LEAL em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ requerendo o fornecimento dos medicamentos Carbamazepina; 

Lamotrigina e Levetiracetam, uma vez que teve quadro de Traumatismo 

cranioencefálico – “TCE” considerado GRAVE, evoluindo com quadros 

constantes de epilepsia. A tutela de urgência foi parcialmente deferida. 

Citados, os requeridos apresentaram contestação, mas não 

compareceram na audiência de conciliação. Considerando a 

indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se 

de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se ao julgamento. Rejeita-se a 

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. Igualmente, rejeita-se as alegações de ausência 

de interesse, pois restou comprovado a negativa do ente público para 

fornecimento do medicamento, sendo desta forma o pronunciamento 

jurisdicional tanto útil quanto necessário ao paciente. Afasto a ilegitimidade 

passiva do Município, tendo em vista o entendimento da competência 

solidária dos entes federados para assegurar o direito à saúde 

(Precedentes: AI 550.530-AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, julgamento em 

26-6-2012, Segunda Turma, DJE de 16-8-2012; RE 855178 RG, Relator(a): 

Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, DJe-050 -PUBLIC 16-03-2015). II – 

DO 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. Insta mencionar que a saúde da população é 

dever do Estado e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o 

suficiente para o seu bem estar. Assim, com fundamento no Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato 

que atente contra a sua saúde. O artigo 196 da Carta Magna consagra o 

direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento. A pretensão da requerente 

se justifica na medida em que "assegurar-se o direito à vida a uma 

pessoa, propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até mesmo 

sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, não é 

antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas garantir-lhe 

o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). Consta dos autos relatório 

médico, id 10215532, indicando que o autor está necessitando de uso de 

anticonvulsionantes. Encaminhado ao NAT, informou que os medicamentos 

Carbamazepina e Lamotrigina são disponibilizados pelo SUS, sendo de 

responsabilidade dos Municípios e Estados respectivamente; no entanto, o 

fármaco Levetiracetam não é assegurado para a patologia do autor (ID. 

10277338). Quanto ao medicamento Levetiracetam (Keppra 250mg) não 

está comprovada no caso concreto, de forma excepcional, a sua 

imprescindibilidade ou necessidade para o tratamento. Nesse contexto, 

não preenchendo o requisito quanto ao medicamento supracitado, não há 

como acolher o pedido do medicamento. Assim, pelos documentos que 

instruem a inicial e pelo parecer técnico do NAT, vislumbro de forma 

inequívoca a necessidade dos medicamentos Carbamazepina e 

Lamotrigina. Destaco ainda que, no presente caso, o Poder Judiciário não 

figura como co-gestor dos recursos destinados à saúde, interferindo no 

orçamento do Estado. Não significa violação ao princípio de independência 

e harmonia dos Poderes, já que no campo de obrigação contraposta há 

interesse individual indisponível, inexistindo discricionariedade 

administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz presente apenas e 

tão somente para inibir a execução das irregularidades praticadas pela 

administração, que, de fato, não observou os princípios constitucionais. A 

alegação da impertinência da fixação de multa para o caso de 

descumprimento, não merece prosperar, pois é pacífico a jurisprudência 

pátria no sentido de que é possível ao Juiz, de ofício ou a requerimento da 

parte, fixar multa diária cominatória, ainda que contra a Fazenda Pública, 

em caso de descumprimento de obrigação de fazer. Ademais, verifica-se 

que no presente caso sequer foi fixada multa para o caso de 

descumprimento da liminar. Frente ao exposto e por tudo que dos autos 

consta, RATIFICA-SE a liminar e JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido formulado na inicial, para CONDENAR os requeridos ESTADO DE 

MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ, solidariamente, a fornecerem os 

medicamentos Carbamazepina e Lamotrigina ao requerente, nos moldes da 

prescrição médica constante dos autos, registrando que tem prazo de 

validade de 03 (três) meses, para apurar a necessidade de manutenção 

do tratamento, conforme o Enunciado nº 02 do Conselho Nacional de 

Justiça, respeitado o teto deste Juizado Especial; e, por consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 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 
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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. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015588-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ TAKAO WATANABE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR CORREA DA ROCHA OAB - MT4546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1015588-94.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LUIZ TAKAO WATANABE 

REQUERIDO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Trata-se de “ação de obrigação de fazer, cumulada com 

cobrança de diferença nos vencimentos” proposta por LUIZ TAKAO 

WATANABE em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, almejando a 

reincorporação do benefício de gratificação por horário especial - GHE, 

bem como o pagamento dos valores correspondentes ao período de 

novembro de 2016 até a efetiva reimplantação na folha de pagamento, 

corrigidos monetariamente, vez que a gratificação foi suprimida 

indevidamente. Citado, o requerido apresentou contestação, mas não 

compareceu na audiência de conciliação. Contudo, 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 a decisão. Rejeita-se a 

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. Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se, a 

saber, acerca da existência de direito da requerente a implantação e ao 

recebimento de eventuais valores, devidas a título de gratificação de 

horário especial. No que se refere ao alegado direito adquirido da parte, é 

cediço, que, neste aspecto, a jurisprudência dos tribunais pátrios tem 

entendimento consolidado, no sentido de que não existe direito adquirido a 

regime remuneratório, fazendo jus apenas à irredutibilidade de 

vencimentos. Verifica-se dos autos que o dispositivo legal mencionado 

refere-se à Lei Complementar n. 019 de 13 de novembro de 1995, que 

regulava sobre o Plano de Carreiras, cargos e salários dos Servidores do 

Sistema Único de Saúde do Município de Cuiabá. Observa-se que a lei 

mencionada pela parte autora não existe no âmbito do município de Cuiabá 

e que o mencionado artigo legal é o mesmo disciplinado na LC 19/95. Não 

obstante, a LC 19/95 foi revogada no ano de 2003 pela LC 93/03, não 

havendo previsão na nova lei sobre o benefício pretendido. Em que pese à 

modulação dos efeitos pela Administração, o requerente não trouxe aos 

autos prova de que tenha laborado em regime especial de plantão 

hospitalar ou pronto atendimento no período pleiteado, bem como, não 

restou comprovado que o requerente tenha trabalhado pelo prazo de 15 

anos de ininterruptos exercendo a mesma atividade em regime de plantão, 

não fazendo jus, portanto, a incorporação/implantação da referida verba a 

sua remuneração, nem ao recebimento dos valores a título Gratificação 

por Horário Especial – GHE. É cediço que incumbe o ônus de prova dos 

fatos constitutivos do direito a parte reclamante, como dispõe no artigo 

373, I, do CPC/2015, portanto alegando cumprir os requisitos legais para 

fazer jus ao pretendido, cumpre que as demonstre através da 

apresentação mínima de documentos necessários para o julgamento de 

seu processo, o que não o fez. Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. 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. Preclusa a via recursal, em 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007157-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO CESAR VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1007157-60.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARCO CESAR VIEIRA 

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 MARCO CESAR VIEIRA em desfavor do 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional noturno e 

insalubridade, bem como a restituição dos valores descontados, em dobro, 

no período de 01/2015 a 08/2019, totalizando o valor de R$ 5.506,96 

(cinco mil quinhentos e seis reais e noventa e seis centavos). A Liminar foi 

deferida. Citada, a requerida deixou de apresentar contestação. Diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. DECIDO. Processo apto para 

julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). 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 o requerimento administrativo nº 

627519/2019, bem como os holerites comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre os adicionais no período pleiteado. 

Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida 

pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Verifica-se, contudo, do 

demonstrativo de cálculo de id. 23784922 a existência de impropriedade 

em relação às parcelas a serem restituídas, eis eu foram considerados os 

meses dos pagamentos 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. Indefere-se o pedido de restituição em dobro, eis que 

não aplica-se a Fazenda Pública as disposições do CDC. Diante do 

exposto, RATIFICA-SE a liminar deferida e JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e adicional de 

insalubridade (Tema 163[1] /STF); 2) condenar a autarquia MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir ao requerente a soma dos 

valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno e adicional de insalubridade no período de 01/2015 a 08/2019, e 

demais descontos até o efetivo cumprimento da liminar, mediante 

comprovação, ambas as 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, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do 
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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. 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 [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: 1013899-04.2019.8.11.0001

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: 

1013899-04.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANDRE GRZYBOWSKI 

ALBANO SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “ação ordinária” 

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 dos valores descontados, no período de 10/2014 a 07/2019. 

Citado, o requerido apresentou contestação. DECIDO. Processo apto para 

julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). I - ILEGITIMIDADE PASSIVA 

Trata-se de pedido de restituição de contribuição previdenciária que 

abrange período posterior a janeiro/2015, relativo a servidor ativo. 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, ACOLHE-SE 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. 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 os adicionais no período pleiteado. 

Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida 

pelo STF, faz jus à restituição dos valores aos meses 10/2014 (pago no 

mês 11/2014), 11/2014 e 12/2014 (ambos pago no mês 01/2015). 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. No que tange 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 condenar o 

ESTADO DE MATO GROSSO a restituir ao requerente a soma dos valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional noturno 

aos meses 10/2014 (pago no mês 11/2014), 11/2014 e 12/2014 (ambos 

pago no mês 01/2015), observado a “Data Direito”, acrescido 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. 

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 [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: 1028017-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ANA DE MATOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (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: 

1028017-30.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ANDREIA ANA DE MATOS REU: 

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO proposta por ANDREIA ANA DE MATOS 

em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando decretar a nulidade do 

ato que excluiu a requerente do programa habitacional do Sistema 

Habitanet – Sistema Eletrônico do Cadastro de Concessão de Casas do 

Programa Minha Casa Minha Vida e dos sorteios de seleção para 

contemplação de unidade habitacional realizado pela SMASDH – pela 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano. 

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. A parte 

autora afirma que suspeitou ter sido excluída do Sistema Habitanet – 

Sistema Eletrônico do Cadastro de Concessão de Casas do Programa 

Minha Casa Minha Vida. Por este motivo, procurou a Defensoria Pública 

que localizou a publicação da Notificação Administrativa n.º 

009/SEC-GAB/SMASDH/2015 no Diário Oficial de Contas n.º 794. O 

fundamento da decisão está contido no Decreto Municipal n.º 5.840 de 18 

de agosto de 2015. Dessa maneira, o requerido colaciona documentos que 

comprovam a visita de equipe técnica do referido programa à habitação da 

autora. Nesta ocasião, foi emitido um parecer social que constatou que a 

autora não cumpria a condição estabelecida pelo artigo 5º, parágrafo 

único do Decreto Municipal n.º 5.840: Art. 5º. De posse do Número de 

Identificação Social – NIS, as famílias interessadas poderão fazer seus 

cadastros no Programa Habitacional através do HABITANET novo sistema 

virtual de inscrição para o programa Casa, por meio do endereço 
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eletrônico a ser divulgado pela Secretaria Municipal de Assistência Social 

e Desenvolvimento Humano – Smasdh. Parágrafo único. Obrigatoriamente 

para participar do Programa, todos os interessados deverão ser 

moradores do Município de Cuiabá há mais de 5 (cinco) anos e para 

comprovação deverão apresentar documentos oficiais válidos, tais como: 

carteira de trabalho (CTPS) com registro de contrato de trabalho a mais de 

5 (cinco) anos, certidão de nascimento de filho(s) em Cuiabá com mais de 

5 (cinco) anos de idade, dentre outros. O parecer social (id. 10587752 - 

Pág. 6) constatou que a requerente era moradora do Município de Cuiabá 

há apenas 6 (seis) meses. Por este motivo, sua exclusão do programa 

está em conformidade com a legislação municipal. Isto posto, a autora 

alega que seria necessária uma notificação pessoal da sua exclusão. 

Ocorre que a legislação específica do programa não institui essa 

necessidade. Sendo assim, aplica-se o artigo 27 da Lei nº 5806 que regula 

o processo administrativo no âmbito da Administração Pública municipal: 

Art. 27. Salvo norma expressa em contrário, a publicidade dos atos 

administrativos consiste em sua publicação na Imprensa Oficial, ou, 

quando for o caso, na citação ou intimação do interessado. Portanto, a 

autora foi regularmente notificada através da publicação da Notificação 

Administrativa n.º 009/SEC-GAB/SMASDH/2015 no Diário Oficial de Contas 

n.º 794. Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial. Por 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. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002908-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUSAN THYARA DE MORAES DIAS OLIVEIRA OAB - MT16763-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (REQUERIDO)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002908-48.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BENEDITA MARQUES DA 

SILVA REQUERIDO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS 

proposta por BENEDITA MARQUES DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, objetivando o pagamento de valores referentes aos retroativos à 

elevação de classe da data do pedido administrativo (16/05/2011) a 

Janeiro de 2015 no valor de R$ 11.262,59 (onze mil duzentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta e nove centavos) Citado, o requerido apresentou 

contestação. DECIDO. No caso concreto, a Recorrente protocolou o 

requerimento de elevação de nível em 16/05/2011. O processo de 

elevação de nível recebeu o nº 00002.014265/2011-36. Ocorre que a 

Portaria 447/2015-EN de deferimento do pedido somente fora publicada em 

06/01/2015, ou seja, quatro anos após o requerimento administrativo. É 

importante ressaltar que a requerente fez diversas reclamações à 

ouvidoria do órgão acerca da demora na apreciação de seu pedido e 

acerca de um suposto extravio do seu processo administrativo (ids. 

524574 a 524577). Ao ingressar com o requerimento administrativo, 

pleiteando a elevação de nível, o servidor externa sua vontade de obter o 

benefício, razão pela qual se pressupõe que este preencha, desde aquele 

momento, todos os requisitos legais ao deferimento do pedido. Ao proferir 

a decisão sobre a questão, deferindo o pedido do servidor, a 

Administração Pública reconheceu que os documentos iniciais que 

acompanharam o pedido eram suficientes para demonstrar a existência do 

direito postulado, desde a data do protocolo do requerimento 

administrativo. Por tal razão, é a partir da data do pedido administrativo que 

devem surtir os efeitos financeiros da ascensão na carreira, e não 

apenas da data da portaria de deferimento ou da efetiva implementação da 

elevação do nível. Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: DIREITO ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA – SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS – DIFERENÇA FINANCEIRA DE ELEVAÇÃO DE 

NÍVEL DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONSECTÁRIOS 

LEGAIS – CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS 

SUPERIORES – HONORÁRIOS – ADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO 

– SENTENÇA RATIFICADA. O termo inicial para o pagamento dos 

retroativos atinentes à progressão de nível retroage à data do 

requerimento administrativo. (...) (Apelação / Remessa Necessária 

69139/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 

26/09/2017) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

DIFERENÇA FINANCEIRA DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL – DATA DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – 

CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – 

HONORÁRIOS – ADEQUAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA. O termo inicial 

para o pagamento dos retroativos atinentes à progressão de nível 

retroage à data do requerimento administrativo. (...) (ReeNec 32240/2016, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 07/04/2017) Quanto 

ao pedido de danos morais, o jurista José dos Santos Carvalho Filho 

ensina que a marca característica da responsabilidade objetiva é a 

desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de 

culpa do agente ou do serviço, e elenca os três pressupostos 

necessários à sua aplicação: 1. ocorrência do fato administrativo; 2. o 

dano; 3. o nexo causal. Na espécie a parte autora não provou a 

ocorrência do abalo moral suficiente em seu caso concreto, razão pela 

qual mostra-se improcedente o pedido de danos morais. Diante do 

exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para que a parte reclamada realize uma nova 

publicação considerando a elevação de nível da Autora na data de 

16/05/2011 e CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte reclamante o 

valor de R$ 11.262,59 (onze mil duzentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta e nove centavos), acrescidos de juros moratórios calculados 

com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, desde a citação; e, correção monetária pelo 

IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela; respeitando o teto do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, e, em consequência, DECLARO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. 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-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020453-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRENIO LIMA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB - MT10006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

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: 

1020453-52.2019.8.11.0001 REQUERENTE: IRENIO LIMA FERNANDES 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
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TRÂNSITO 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). IRÊNIO LIMA FERNANDES ajuizou Ação de Ordinária c/c 

Pedido Liminar em desfavor do DETRAN/MT e do MUNICIPIO DE CUIABÁ, 

almejando a nulidade das multas aplicadas nos autos de infração: nº 

AAA0644902, AAA0808394, E430146499, F430265275, F430301495 e do 

processo administrativo 0303/2016/GCCNH/DETRAN/MT. Citado, os 

reclamados apresentaram defesa. A tutela antecipada foi indeferida. O 

autor interpôs o Agravo de Instrumento nº 1000141-72.2020.8.11.9005 

com pedido liminar que restou indeferido. Passa-se ao julgamento. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a 

lide. Alega o requerente que recebeu as infrações de trânsito dos 

seguintes autos: nº AAA0808394, E430146499, F430265275, 

AAA0644902, F430301495 e do processo admin is t ra t ivo 

0303/2016/GCCNH/DETRAN/MT. A parte autora afirma que não praticou as 

infrações E430146499, AAA0808394 e F430265275 (veículo placa OBQ 

8467), mas não acosta nenhum documento que comprove que tenha feito 

a identificação do outro condutor. Ademais, no id. 27769299 - Pág. 6 resta 

comprovada a notificação da infração E430146499. Em relação ao auto n.º 

AAA0644902, a infração ocorreu no dia 28/10/2014 e o autor afirma que 

não era mais proprietário do veículo. Entretanto, consta no comprovante 

de pagamento da comunicação da venda a data de 27/05/2015 e o 

documento único de transferência no dia 22/04/2015. Dessa forma, a 

infração foi registrada antes da transferência do veículo. Observa-se no 

id. 27769299 - Pág. 5 que o Município de Cuiabá cancelou a infração 

acima, porque já possui mais de 5 anos. Cumpre destacar que os atos 

administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, cabendo 

à parte autuada produzir prova contrária para desconstituir a presunção, 

mediante demonstração inequívoca da incoerência da infração capitulada 

ou da existência de vício suficiente a caracterizar a nulidade do auto de 

infração. Nesse sentido, em caso no qual se discutiu a legalidade de ato 

administrativo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso proferiu 

acórdão no mesmo sentido: REMESSA NECESSÁRIA – 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 - PRECEDENTES 

DO STF – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 131, PARÁGRAFO SEGUNDO 

DO CTB – SENTENÇA RETIFICADA INTEGRALMENTE. 1. Não é possível 

aferir irregularidade 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. Sentença retificada in 

totum. Segurança denegada. (N.U 1030619-91.2017.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

02/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019). A infração de n.º F430301495 

descreve a transgressão como sendo transitar em velocidade superior a 

máxima em mais de 20% até 50%, relativa ao veículo OAZ0555, porém o 

autor afirma que não estava conduzindo o referido veículo. Ocorre que 

não há comprovação de comunicação de venda do veículo bem como o 

autor não comprovou que tenha realizado a identificação de outro 

condutor (id. id. 27287294). Por fim, com a manutenção das infrações, não 

há que se falar em nulidade do processo administrativo 

0303/2016/GCCNH/DETRAN/MT em que foi imposta suspensão de dirigir ao 

autor. Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial. E de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. 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. Ana Luize de Azevedo Santullo 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. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se Intimem-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034212-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ESPIRITO SANTO SARDINHA COSTA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA EVANITA DE OLIVEIRA OAB - MT22331-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (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: 

1034212-94.2018.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA DO 

ESPIRITO SANTO SARDINHA COSTA REU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o 

relatório. Trata-se de Ação Ordinária proposta por MARIA DO ESPÍRITO 

SANTO SARDINHA em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, almejando 

reconhecimento de período trabalhado como especial e a concessão de 

aposentadoria especial Citado, o requerido apresentou contestação. 

Passa-se ao julgamento. Afirma o requerente que é funcionária pública do 

município no cargo Auxiliar de Enfermagem há vinte e sete anos e sete 

meses. Atesta que durante o exercício de suas funções está exposta a 

fatores prejudiciais a sua saúde, portanto, recebe verba indenizatória 

relativa ao Adicional de Insalubridade. Aduz que, considerando o 

recebimento do mencionado adicional, faz jus aos requisitos e critérios 

diferenciados para a concessão de aposentadoria especial. Diante da 

inexistência de lei regulamentadora da aposentadoria especial aos 

servidores municipais, requer que sejam aplicadas as regras do Regime 

Geral da Previdência Social, nos termos do que estabelecem os artigos 40, 

§ 4º da Constituição Federal e, assim, seja determinada a conversão do 

tempo de contribuição especial em comum, bem como, que seja 

considerado todo o tempo de exercício sob condições insalubres, 

convertendo o tempo de contribuição especial em comum para fins 

viabilizar sua aposentadoria por tempo de contribuição. No intuito 

comprobatório, a requerente colaciona aos autos a cópia do procedimento 

administrativo nº 2018.5.800679PA, por intermédio do qual intentou a 

declaração da presente averbação na esfera administrativa. O referido 

procedimento traz cópia da certidão de vida funcional da autora na qual 

consta o Decreto 2302/91 de 25/01/91 (28444693 - Pág. 13) que 

comprova a admissão da requerente como auxiliar de enfermagem, lotada 

na Secretaria Municipal de Saúde e, ainda, fichas financeiras que 

demonstram o recebimento de adicional de insalubridade (id. 28444693 - 

Pág. 10). Apesar da documentação elencada pelo requerente, a 

administração pública indeferiu o pedido de averbação de tempo insalubre 

sob a justificativa de ausência de comprovação do PPP e do LTCAT, nos 

seguintes termos: “Para análise do caso em tela, seria necessário o 

formulário do perfil profissiográfico previdenciário - PPP e também o Laudo 

Técnico das Condições de trabalho – LTCAT do servidor" Ocorre que a 

autora possui os dois documentos requisitados, como comprova nos ids. 

15804922, 15805191, 15805527, 15805199 e 15805210 de modo que se 

faz necessária a reavaliação do pedido da autora pela Administração 

Pública. Posto isto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial para DETERMINAR que o MUNICÍPIO DE CUIABÁ realize 

nova análise do requerimento de conversão em tempo especial intentado, 

considerando o perfil profissiográfico previdenciário - PPP e também o 

Laudo Técnico das Condições de trabalho carreados pela requerente e, 

de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo nos termos do artigo 

487, inciso 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 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-MT, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029205-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BRUNO SA FREIRE MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SA FREIRE MARTINS OAB - MT7362-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: 

1029205-87.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BRUNO SA FREIRE MARTINS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). BRUNO SA FREIRE MARTINS ajuíza 

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO almejando a declaração da 

prescrição do direito de o ente público promover qualquer ato de cobrança 

administrativa ou judicial da multa aplicada nos autos do procedimento 

administrativo n.º 18.713-6/2009 autuado pelo Tribunal de Contas do 

Estado de Mato Grosso. Citado, o requerido apresentou contestação. 

Passa-se ao julgamento. Consta nos autos que durante o período de 

05/2010 a 12/2010 o requerente exerceu função de secretário de 

administração do Estado de Mato Grosso e, dentre suas prerrogativas, 

assumiu o dever de prestar informações acerca do Concurso Público nº 

001/2009 – Soldado CBM e Soldado PM, junto ao Tribunal de Contas do 

Estado de Mato Grosso. Algumas informações foram prestadas de forma 

intempestiva, razão pela qual o Tribunal de Contas Estadual lhe imputou 

multa administrativa de 10 UPF’s MT, com fulcro no artigo 75, inciso VIII, da 

Lei Orgânica do TCE-MT c/c o artigo 289, inciso VII, do Regimento Interno 

TCE-MT com nova redação dada pela Resolução Normativa nº 17/2010, 

conforme decisão datada de 12/09/2012 (id. 21399395, pág. 48 e 49), 

publicada em 14/09/2012. O requerente não interpôs recurso 

administrativo, de modo que a mencionada decisão passou a ser objeto de 

cobrança. Todavia, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso optou 

por arquivar o procedimento em 05/07/2013 (id. 21399497, pág. 01). 

Contudo, na data de 29/01/2018 os autos foram encaminhados à Gerência 

de Controle de Processos Diligenciados – TCE/MT uma vez que foi 

verificada a ausência de notificação do requerente quanto a multa 

aplicada, bem como sua inadimplência. Assim, na data de 11/04/2019 foi 

expedida a Notificação do requerente, determinando o pagamento da multa 

de 10 UPF’s, sob pena de serem tomadas medidas administrativas e 

judiciais para garantir a cobrança. (id. 21399498, pág. 4). Pretende o 

requerente o reconhecimento da prescrição do direito de cobrança do 

pagamento da sanção pecuniária alegando o lapso temporal superior a 05 

anos, considerando a data em que a multa passou a ser exigível 

(14/09/2012) e a data da atual cobrança (11/04/2019), com fulcro no artigo 

1º do Decreto Federal nº 20.910/1932. Em sede de contestação, a parte 

requerida aduz a inocorrência da prescrição tendo em vista que a 

pretensão punitiva nos processos de controle externo de competência do 

TCE-MT subordina-se ao prazo geral de prescrição indicado no art. 205 do 

Código Civil, a saber 10 (dez) anos. A controvérsia resume-se em 

identificar a norma adequada a estabelecer o prazo do direito a cobrança 

da multa administrativa imposta pela Fazenda Pública. O requerente almeja 

a prescrição do direito à cobrança pelo transcurso do tempo de 06 anos e 

07 meses em que o procedimento administrativo ficou paralisado entre a 

decisão que o condenou à sanção pecuniária e a notificação para 

pagamento. A propósito: "PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - 

COBRANÇA DE MULTA PELO ESTADO - PRESCRIÇAO - RELAÇAO DE 

DIREITO PÚBLICO - CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA - 

INAPLICABILIDADE DO CC E DO CTN - DECRETO 20.910/32 - PRINCÍPIO DA 

SIMETRIA. 1. Se a relação que deu origem ao crédito em cobrança tem 

assento no Direito Público, não tem aplicação a prescrição constante do 

Código Civil. 2. Uma vez que a exigência dos valores cobrados a título de 

multa tem nascedouro num vínculo de natureza administrativa, não 

representando, por isso, a exigência de crédito tributário, afasta-se do 

tratamento da matéria a disciplina jurídica do CTN. 3. Incidência, na 

espécie, do Decreto 20.910/32, porque à Administração Pública, na 

cobrança de seus créditos, deve-se impor a mesma restrição aplicada ao 

administrado no que se refere às dívidas passivas daquela. Aplicação do 

princípio da igualdade, corolário do princípio da simetria. 3. Recurso 

especial improvido." (REsp 623.023/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, 

DJ de 14.11.2005) Nesse sentido, confira-se, ainda: RECURSO ESPECIAL. 

MULTA APLICADA EM RAZÃO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. EXECUÇÃO. 

INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRESCRIÇÃO. 

OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO, ENTRETANTO, DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de execução de multa (penalidade 

administrativa), não se caracterizando como tributo, o que afasta a 

incidência do Código Tributário Nacional. Aplica-se, isto sim, o prazo 

prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, em 

atenção ao princípio da isonomia, já que é esse o prazo para os 

administrados exercerem o direito de ação em desfavor da Fazenda 

Pública. 2. Considerando-se, assim, o lapso transcorrido entre a 

constituição definitiva do crédito, que ocorreu com o indeferimento do 

recurso administrativo da empresa (1991), e a data em que esta foi citada, 

em 23.5.1997 - que, conforme orientação pacificada nesta Corte, é o ato 

capaz de interromper a prescrição (REsp 659.705/SP, 2ª Turma, Rel. Min. 

Eliana Calmon, DJ de 15.8.2005; REsp 359.630/RS, 2ª Turma, Rel. Min. 

Castro Meira, DJ de 23.5.2005; REsp 502.740/PR, 2ª Turma, Rel. Min. 

Franciulli Netto, DJ de 29.3.2004) -, observa-se que restou caracterizada a 

prescrição da pretensão executiva. 3. Não obstante tal conclusão, o 

acórdão recorrido deve ser mantido tendo em vista que nas razões do 

especial interposto, a recorrente, apontando violação de dispositivos do 

CTN, apenas defende a tese de que o prazo transcorrido entre 17.10.1990 

(data em que foi intimada da decisão proferida no recurso administrativo) e 

a data em que apresentou a proposta de pagamento ao IBAMA 

(22.8.1991) deve ser somado ao prazo decorrido entre 18.2.1992 e 

27.4.1997, para fins de contagem do prazo prescricional. Assim, não cabe 

a este Superior Tribunal de Justiça reformar o acórdão recorrido, 

aplicando entendimento que não foi defendido pela recorrente em seu 

recurso nobre. 4. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 429868 SC 

2002/0046119-4, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 

09/03/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 03/04/2006 p. 

227) Conforme entendimento do STJ, não há que se falar em aplicação do 

código civil ou código tributário como pretende a parte requerida, uma vez 

que se trata de sanção de natureza administrativa, sendo necessária a 

aplicação do Decreto nº 20.910/1932, que define como prazo prescricional 

de cobrança o lapso temporal de 05 anos. Segundo o disposto no artigo 1º 

do Decreto Federal nº 20.910/1932: "Art. 1º - As dívidas passivas da 

União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou 

ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem." Ultrapassado o prazo quinquenal, verifica-se a 

ocorrência da prescrição e, portanto, afasta-se o direito da Fazenda 

Pública realizar a mencionada cobrança de sanção pecuniária relativa ao 

processo administrativo nº 18.713-6/2009. Diante do exposto, JULGA-SE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para declarar a prescrição da 

cobrança administrativa relativa a multa de 10 UPF’s aplicada nos autos do 

procedimento administrativo nº 18.713-6/2009 em 14/09/2012 pelo Tribunal 

de Contas do Estado de Mato Grosso em desfavor do requerente; 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 9.099/95 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002282-81.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO JOSE DO CARMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

MARCOS VINICIUS SILVERIO OAB - MT0016319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002282-81.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: GONCALO JOSE DO CARMO 
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EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensa-se o relatório. Trata-se de Ação de Execução 

proposta GONCALO JOSÉ DO CARMO em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO objetivando a expedição de precatório no valor de R$ 31.075,92 

(trinta e um mil, setenta e cinco reais e noventa e dois centavos). Vê-se 

no id. 28297364 que a parte autora foi intimada para apresentar planilha de 

cálculo atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, porém permaneceu 

inerte. No sistema dos juizados especiais não se admite liquidação de 

sentença. Não preenche os requisitos a petição inicial quem tão somente 

faz alusão à suposta cobrança indevida sem especificar seu valor 

atualizado. É cediço que incumbe ao autor da cobrança especificar, com 

clareza e certeza, o objeto da pretensão e correspondente expressão 

econômica, a qual deve ser compatível com o valor da causa de modo a 

permitir o pleno exercício do contraditório e o cumprimento da regra 

processual de competência. O pedido deve ser claro porque é este que 

limita o objeto da lide e os limites da cognição. Dessa feita, na esteira da 

orientação do STJ somente se extremamente difícil a imediata mensuração 

se admitirá o pedido genérico, o que não é o caso dos autos. Diante o 

exposto, DECLARA-SE a inépcia da inicial e JULGA-SE extinta a presente 

ação, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, incisos I, do Código 

de Processo Civil. Por disposição legal não incide condenação em custas 

e honorários. Submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

(art. 40 da Lei nº 9.099/95). 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. Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada nos sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002124-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA ACAO FUTEBOL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-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: 

1002124-89.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ACADEMIA ACAO FUTEBOL 

LTDA - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado por disposição legal. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA cumulada com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INCIDENTAL na qual a parte 

autora pretende obter: “declarar inconstitucional o artigo 98, § 1º, III, da Lei 

do Estado de Mato Grosso nº 4.547, de 27 de dezembro de 1982, com a 

redação dada pela Lei nº 9.067, de 23 de dezembro de 2008 e, por 

conseguinte, declarar como indevida a cobrança indevida a cobrança de 

taxa de segurança pública (TASEG) de eventos e jogos da ACADEMIA 

AÇÃO DE FUTEBOL LTDA, devendo o réu destacar contingente policial 

para os jogos e eventos do ACADEMIA AÇÃO DE FUTEBOL LTDA, quando 

solicitado, e de acordo com o público estimado e informado pelo Clube, 

independentemente do pagamento da taxa”. Citado, o requerido 

apresentou contestação. A liminar foi deferida. DECIDO. Aponta, em 

síntese, que no exercício regular de suas atividades, sujeita-se ao 

recolhimento da Taxa de Segurança (TASEG), artigo 98, § 1º, III, da Lei do 

Estado de Mato Grosso nº 4.547, de 27 de dezembro de 1982, alterada 

pela lei 9.067/08: Art. 98. A Taxa de Segurança Pública é cobrada em 

razão da ocorrência dos seguintes eventos: I - fiscalização, ressalvadas 

as prerrogativas dos Arts. 144 e 145, da Constituição Federal; II - serviços 

diversos: utilização, efetiva ou potencial, de serviços específicos e 

divisíveis relacionados à segurança pública. § 1º Consideram-se casos de 

incidência da Taxa de Segurança Pública: I - a emissão, a requerimento do 

contribuinte, de documentos públicos em geral, certidões, atestados, 

certificados, laudos e outros documentos públicos, ainda que não 

expressos neste inciso, nos termos das tabelas especificadoras que 

compõem esta lei; II - os serviços, requeridos por pessoas físicas, 

jurídicas ou entidades para quaisquer eventos públicos, esportivos, 

culturais e sociais, ainda que patrocinados por particulares, realizados no 

âmbito do Estado, nos termos das tabelas especificadoras que compõem 

esta lei; III - atos decorrentes do exercício do poder de polícia efetiva ou 

potencial, especificamente, em relação à expedição de alvarás para 

atividades econômico-sociais; IV - a utilização de serviços eventuais 

prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, respeitando 

suas atribuições legais, nos termos das tabelas especificadoras que 

compõem esta lei; § 2º Os casos de incidência tributária expressos neste 

artigo não excluem a cobrança de taxas de serviços ou de fiscalização 

decorrentes da realização de outros eventos relacionados à Secretaria de 

Estado de Justiça e Segurança Pública não consignados neste artigo e 

previstos em Anexo desta lei. (Redação dada ao artigo pela Lei nº 9.067, 

de 23.12.2008, DOE MT de 23.12.2008, com efeitos apartir de 90 dias após 

sua publicação) Contudo, alega que a referida exação afronta a 

Constituição haja vista que não é possível ser remunerado por meio de 

taxa serviço indivisível cujo custeio primordialmente é efetivado com a 

cobrança de imposto. Com razão o contribuinte, a cobrança é indevida 

mormente diante da inconstitucionalidade que se reconhece em 

precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: ARGUIÇÃO 

INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARTIGO 98, § 1º, III, DA LEI 

ESTADUAL Nº 4.547/1982 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL 

Nº 9.607/2008 - INSTITUIÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA - 

IMPOSSIBILIDADE. É inconstitucional Lei que institui taxa de segurança 

pública, visto que se cuida de atividade que somente pode ser sustentada 

por impostos, consoante firme entendimento do Supremo Tribunal Federal. 

Arguição incidental de inconstitucionalidade acolhida. (N.U 

0011414-27.2014.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, TRIBUNAL 

PLENO, Julgado em 11/09/2014, Publicado no DJE 18/09/2014) O Supremo 

Tribunal Federal decide no mesmo sentido, conforme precedente da ADI 

n.º 1942/PA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO 

TRIBUTÁRIO. TAXA. SEGURANÇA PÚBLICA. EVENTOS PRIVADOS. 

SERVIÇO PÚBLICO GERAL E INDIVISÍVEL. LEI 6.010/96 DO ESTADO DO 

PARÁ. TEORIA DA DIVISIBILIDADE DAS LEIS. MEDIDA CAUTELAR 

DEFERIDA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou 

no sentido de que a atividade de segurança pública é serviço público geral 

e indivisível, logo deve ser remunerada mediante imposto, isto é, viola o 

artigo 145, II, do Texto Constitucional, a exigência de taxa para sua 

fruição. 2. Da argumentação exposta pela parte Requerente não se extrai 

a inconstitucionalidade in totum do dispositivo impugnado, assim se aplica 

ao caso a teoria da divisibilidade das leis, segundo a qual, em sede de 

jurisdição constitucional, somente se deve proferir a nulidade dos 

dispositivos maculados pelo vício de inconstitucionalidade, de maneira que 

todos aqueles dispositivos legais que puderem subsistir autonomamente 

não são abarcados pelo juízo de inconstitucionalidade. 3. Ação direta de 

inconstitucionalidade a que se dá parcial procedência, a fim de declarar 

inconstitucional a expressão “serviço ou atividade policial militar, inclusive 

policiamento preventivo” constante no artigo 2º da Lei 6.010/96 do estado 

do Pará, assim como a Tabela V do mesmo diploma legal. (ADI 1942, 

Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2015, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 12-02-2016 PUBLIC 

15-02-2016) Indevida, portanto, conforme assentado nos precedentes 

fixados pelo TJMT a exigibilidade da TASEG pelo Estado de Mato Grosso. 

Por último, a parte requerente pleiteia que o réu destaque contingente 

policial para os jogos e eventos do ACADEMIA AÇÃO DE FUTEBOL LTDA, 

quando solicitado, e de acordo com o público estimado e informado pelo 

Clube, independentemente do pagamento da taxa. No entanto, não cabe ao 

Poder Judiciário substituir o Administrador na definição conveniente das 

prioridades administrativas, sob pena de ingerência indevida na função 

administrativa. Por este motivo, indefere-se o referido pedido. Diante do 

exposto, DECLARA-SE, via controle difuso, A INCONSTITUCIONALIDADE 

MATERIAL, ante a ofensa direta ao art. 145, II, da Constituição Federal por 

consequência, afasta-se a aplicação do artigo 98, § 1º, III, da Lei do 

Estado de Mato Grosso nº 4.547, de 27 de dezembro de 1982, com a 

redação dada pela Lei nº 9.067/08; e, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos da inicial para declarar indevida a cobrança 

indevida a cobrança de taxa de segurança pública (TASEG) de eventos e 

jogos da ACADEMIA AÇÃO DE FUTEBOL LTDA, 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. 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. Decorrido o prazo 
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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: 0504846-95.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TOMAZIA ERNESTA DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-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: 

0504846-95.2015.8.11.0001 REQUERENTE: TOMAZIA ERNESTA DA SILVA 

VIEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$ 25.227,83 (vinte e cinco mil duzentos e vinte e sete reais e oitenta e 

três centavos). Citado, o executado concordou com o cálculo apresentado 

pela parte exequente (id. 28022259). Passa-se à apreciação. Constata-se 

que o cálculo elaborado pela exequente está de acordo com os 

parâmetros fixados na sentença, que transitou em julgado sem oposição 

das partes. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 

25.227,83 (vinte e cinco mil duzentos e vinte e sete reais e oitenta e três 

centavos), conforme cálculo juntado no id. 27048345. Por disposição legal 

não incide condenação em custas e honorários. Submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito (art. 40 da Lei nº 9.099/95). 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. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. A decisão homologatória 

serve como requisição de pagamento. 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: 1002279-29.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT13945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002279-29.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE GERALDO DO 

NASCIMENTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por JOSE 

GERALDO DO NASCIMENTO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO 

objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 26.497,06 (vinte e 

seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e seis centavos), 

representado pela CERTIDÃO DE CRÉDITO Nº 9.9.094.421-2. Citado, o 

executado apresentou embargos. Feito protocolado no ano de 2013 

declinado da vara fazendária apto a julgamento. Passa-se à apreciação. 

Rejeitam-se as alegações do executado, pois as certidões de crédito são 

títulos executivos extrajudiciais segundo o disposto no art. 784 do CPC, 

passíveis de execução no Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato 

Grosso, de acordo com o Enunciado 3: “A execução de título extrajudicial 

e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 730 

do Código de Processo Civil, facultando-se a oposição de embargos nos 

próprios autos.” (Aprovado XIII Encontro – Cuiabá e Alterado XIV Encontro 

Cuiabá/ DJ nº 9572, de 09/07/2015). No cálculo apresentado pela 

exequente vê-se que os juros foram computados a partir da emissão do 

título de crédito (15/04/2009). 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, 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 executado em mora, 

devendo a partir daí incidirem os juros, observados os índices aplicáveis 

aos débitos da Fazenda Pública. Já a correção monetária por se tratar de 

recomposição da moeda é devida desde a emissão do título. Assim, com 

supedâneo no princípio da informalidade dos Juizados Especiais e no 

princípio de que a parte exequente deve receber da Fazenda Pública o 

que lhe é devido, e tendo em vista que os autos serão encaminhados ao 

contador judicial, para fins de cumprimento do Provimento nº 20/2020-CM, 

deixa-se de intimar as partes para apresentarem novo cálculo e 

homologa-se o crédito descrito no título de crédito. Ante o exposto, 

REJEITAM-SE os embargos à execução opostos pela fazenda pública e 

HOMOLOGA-SE o valor de R$ 20.387,11 (vinte mil, trezentos e oitenta e 

sete reais e onze centavos), referente a CERTIDÃO DE CRÉDITO Nº 

9.9.094.421-2. Por disposição legal não incide condenação em custas e 

honorários. INTIME-SE o exequente para que apresente a certidão original 

na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la para fins de cancelamento. A 

decisão homologatória serve como requisição de pagamento. Prioridade 

processual deferida e inserida. 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: 1012442-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-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 Processo: 

1012442-45.2018.8.11.0041. REQUERENTE: REINALDO BENEDITO DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se 

os presentes embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pela parte reclamante em desfavor da decisão proferida no id. 

28644899, sob o argumento de que houve vício por omissão, alegando 

que houve decisão surpresa por não determinar a produção de provas 

pelo requerido no tocante a seu ônus, acarretando nulidade por 

cerceamento de defesa. Verifica-se que o dispositivo da sentença está 

nos exatos limites do pedido inicial, não havendo que se falar em omissão 

por se tratar de revisão do mérito, portanto, não há que se falar em 

divergência quanto aos precedentes apresentados se a decisão não 

atendeu a pretensão do reclamante. A inexistência de vício (art. 1.022, 

CPC) impõe a rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os 

presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002813-70.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE ANTONIA PEREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT15373-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: 

1002813-70.2018.8.11.0001 INTERESSADO: LUZINETE ANTONIA PEREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. Trata-se de 

“AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE” 

proposta por LUZINETE ANTONIA PEREIRA em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, requerendo seja declarada a nulidade do ato que a 
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considerou inapta na perícia médica, afastando a sua desclassificação no 

Exame de Saúde, possibilitando a sua nomeação para vaga reservada a 

portadores de necessidades especiais no cargo de Apoio Administrativo 

Educacional - limpeza, objeto do certame regido pelo Edital nº 

01/2017/SEDUC/MT, de 03 de julho de 2017. A Liminar foi deferida. Citado, 

o requerido apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. Sustenta a 

requerente que participou do concurso para o cargo de apoio 

administrativo educacional - limpeza, regido pelo Edital nº 

01/2017/SEDUC/MT, concorrendo para uma das vagas reservadas a 

pessoas portadoras de necessidades especiais, uma vez que é portadora 

de cegueira bilateral (glaucoma congênito). Tal inscrição foi deferida e a 

requerente foi aprovada na prova objetiva, sendo então convocada para 

realização da perícia médica junto a Coordenadoria de Perícia Médica do 

Estado de Mato Grosso. Contudo, não obstante tenha se declarado 

portadora de necessidades especiais e estivesse concorrendo para uma 

das vagas reservadas a PNE’s, fora considerada INAPTA na referida 

etapa eliminatória do certame, sob o argumento de que estaria enquadrada 

nas condições incapacitantes por incompatibilidade previstas nos itens 

6.13.1 e 6.15 do Edital nº 01/2017/SEDUC/MT. Afirma que o entendimento é 

equivocado, eis que desde o início do certame o requerido tinha ciência de 

suas condições físicas e permitiu sua habilitação no certame, bem como 

que avaliação da compatibilidade da deficiência do candidato com as 

atribuições do cargo almejado deve ser realizada no estágio probatório e 

por equipe multiprofissional, e não na fase de Exames de Saúde. O edital 

acostado no id. 16911905, prevê: “6.13. O candidato que optar por 

concorrer às vagas destinadas às Pessoas com Deficiência, caso 

nomeado, deverá submeter-se à perícia médica realizada por Junta Médica 

Oficial vinculada à Secretaria de Estado de Gestão/MT, que verificará sua 

qualificação como Pessoa com Deficiência, bem como sua aptidão física e 

mental, a compatibilidade entre as atribuições do cargo/perfil profissional e 

a deficiência declarada. 6.13.1. O candidato qualificado pela Perícia 

Médica nessa condição deverá submeter-se à Equipe Multiprofissional na 

perícia médica de ingresso, que emitirá parecer sobre as informações 

prestadas pelo candidato no ato da inscrição; a natureza das atribuições 

do cargo a desempenhar; a viabilidade das condições de acessibilidade e 

as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas; a 

possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios 

que habitualmente utilize; e o Código Internacional de Doenças CID e outros 

padrões reconhecidos nacional e internacionalmente; a qualificação como 

Pessoa com Deficiência (PCD), a existência da deficiência, bem como 

sobre a compatibilidade ou não para o exercício do cargo, com possível 

eliminação justificada de candidatos considerados incompatíveis para o 

desempenho do cargo. 6.14. Caso seja constatado que o candidato 

qualificado como Pessoa com Deficiência (PCD) possui, além da 

deficiência que o habilita como PCD, doença(s) que o torne inapto ao 

exercício das atribuições do cargo, será reprovado na perícia médica.” 

(original não contém destaques). Consta do certificado de sanidade e 

capacidade física (id 16911907) que: “A candidata apresenta cegueira 

bilateral conforme laudo médico oftalmológico apresentado que a 

impossibilita para o exercício das atribuições do cargo: Apoio 

Administrativo Educacional: limpeza.” (grifei). O laudo de capacidade foi 

subscrito por um médico perito e pelo coordenador de perícia médica. 

Conforme a previsão editalícia (item 6.13) o afastamento se deu pela 

perícia médica em ato prévio à avaliação pela equipe multiprofissional 

prevista no item 6.13.1. A Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, assinada em Nova York, aos 30 de março de 2007, aprovada 

pelo Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo n.º 186, de 9 de 

julho de 2008 e promulgada pelo Decreto n.º 6949 de 25 de agosto de 

2009, estabelece que: Artigo 27 Trabalho e emprego 1.Os Estados Partes 

reconhecem o direito das pessoas com deficiência ao trabalho, em 

igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Esse direito abrange 

o direito à oportunidade de se manter com um trabalho de sua livre escolha 

ou aceitação no mercado laboral, em ambiente de trabalho que seja aberto, 

inclusivo e acessível a pessoas com deficiência. Os Estados Partes 

salvaguardarão e promoverão a realização do direito ao trabalho, inclusive 

daqueles que tiverem adquirido uma deficiência no emprego, adotando 

medidas apropriadas, incluídas na legislação, com o fim de, entre outros: a 

- f) (...) g) Empregar pessoas com deficiência no setor público; h) (...) i) 

Assegurar que adaptações razoáveis sejam feitas para pessoas com 

deficiência no local de trabalho; (grifei) A Convenção de Nova York foi 

incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com status de norma 

constitucional, na forma preconizada pelo art. 5º, § 3º, da CF. A Lei 

Complementar Estadual n.º 114/02, que dispõe sobre o Estatuto das 

Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais no âmbito do Estado de 

Mato Grosso assegura que: Art. 27 O órgão responsável pela realização 

do concurso terá a assistência de equipe multiprofissional composta de 

três profissionais capacitados, sendo dois deles médicos, e um 

profissional integrante da carreira almejada pelo candidato. § 1º A equipe 

multiprofissional emitirá parecer observando: I - as informações prestadas 

pelo candidato no ato da inscrição; II - a natureza das atribuições do cargo 

ou emprego público a desempenhar; III - a viabilidade das condições de 

acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das 

tarefas; IV - a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou 

outros meios que habitualmente utilize; e V - o Código Internacional de 

Doenças - CID e outros padrões reconhecidos nacional e 

internacionalmente. § 2º A equipe multiprofissional avaliará a 

compatibilidade entre as atribuições do cargo ou emprego público e a 

deficiência do candidato durante o estágio probatório. (grifei) Nesse 

contexto, a avaliação realizada na fase do concurso, não observou a 

regulamentação de regência. A exigência editalícia de prévia qualificação 

por equipe composta tão somente por um médico perito e o coordenador 

de perícia médica para a posterior submissão à equipe multiprofissional 

não encontra previsão legal. Sem o exame pela junta multiprofissional, a 

conclusão precoce que limita o deficiente visual, pela sua própria 

condição, do exercício da atividade para a qual se candidatou viola o 

direito de livre acesso e escolha do trabalho. No caso dos autos 

verifica-se que a decisão da auditoria médica sacramentou a 

incompatibilidade da deficiência declarada pela candidata com o 

desempenho do cargo, o que, a teor da LC 114/2002 deve ser objeto da 

avaliação pela equipe multiprofissional. A Convenção de Nova York 

assegura aos deficientes adaptações razoáveis no local de trabalho, de 

modo que essa característica deve ser avaliada durante todo o processo 

de seleção. Desse modo, a previsão editalícia de exclusão sumária pela 

necessidade de prévia qualificação realizada pela análise isolada por 

profissional médico não pode subsistir por afronta à lei de regência. A 

norma estadual aplicável à pessoa com deficiência assegura o direito a 

avaliação qualificada pela equipe multiprofissional no curso do certame e 

ainda assegura que no curso do estágio probatório se faça a análise da 

compatibilidade, observando-se as normas próprias para essa fase, que é 

adequada para a exclusão do candidato caso não seja possível a 

adaptação. Nesse sentido a orientação do Superior Tribunal e Justiça: 

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO BÁSICA. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL. 

DESCLASSIFICAÇÃO DECORRENTE DE DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM 

EXAME MÉDICO POSTERIOR À NOMEAÇÃO. LEI 7.853/1989 E DECRETO 

3.298/1999. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR ÀS 

PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA O PLENO EXERCÍCIO DE SEUS 

DIREITOS. EXAME DE COMPATIBILIDADE QUE DEVE OCORRER DURANTE 

O ESTÁGIO PROBATÓRIO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. AGRAVO 

INTERNO DO MUNICÍPIO DE UBATUBA/SP A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

1. Cuida-se na origem de Ação de Obrigação de Fazer na qual se pleiteia a 

condenação da recorrida a empossar a parte autora no cargo para o qual 

foi aprovada em concurso público, como portadora de deficiência, para o 

cargo de professor PEB I. Se insurge contra o resultado da perícia médica 

que, após sua nomeação, a considerou inapta para o exercício do cargo 

justamente por conta de sua deficiência visual. 2. Deu-se provimento ao 

Recurso Especial da Candidata para reformar o acórdão recorrido, que 

firmou entendimento de que não houve ilegalidade no ato da administração 

e que há evidente incompatibilidade da deficiência da autora com o 

desempenho de muitas atribuições cargo. 3. Sobre o tema, no julgamento 

de processos análogos que procederam o exame do disposto na Lei 

7.853/1989 e no Decreto 3.298/1999, a jurisprudência desta Corte 

entendeu que deve ser observada a obrigatoriedade do Poder Público de 

assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de 

seus direitos, incluindo a adoção de ações que propiciem sua inserção no 

serviço público, assegurando-se ao candidato aprovado em vaga 

destinada aos portadores de deficiência física que o exame da 

compatibilidade ocorra no desempenho das atribuições do cargo, durante 

o estágio probatório, e seja realizada por equipe multiprofissional. 

Precedentes: AgInt no RMS 51.307/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, 

DJe 27.11.2017; REsp. 1.179.987/PR, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 

26.9.2011. 4. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE UBATUBA/SP a que se 

nega provimento. (AgInt no AREsp 1213386/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO 
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NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 

04/02/2019) Assim, observando-se a justificativa administrativa da 

inaptidão da candidata, vê-se que a eliminação da requerente deu-se de 

forma ilegítima e sem observância do princípio da legalidade. Verifica-se 

que as condições físicas foram informadas desde a habilitação da 

candidata no certame e, tal condição que conduziu à sua exclusão do 

concurso público, antes do estagio probatório e sem avaliação específica 

de equipe multiprofissional, motivo pelo qual, se mostra insuficiente para 

dar suporte ao ato de exclusão. Diante do exposto, RATIFICA-SE A 

LIMINAR e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para 

afastar a inaptidão da requerente LUZINETE ANTONIA PEREIRA na Perícia 

Médica, e determinar o seu prosseguimento nas demais fases do 

concurso para o cargo de Apoio Administrativo Educacional (PCD) - Edital 

n.º 01/2017/SEDUC, desde que cumpra as demais exigências do edital e 

obedecida a ordem de classificação, de consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO 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 9.099/95 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-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001051-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI OAB - MT4647-O (ADVOGADO(A))

EDINEI RONQUE OAB - MT15937-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001051-82.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ANDREIA NUCIA DE MARCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de execução proposta por 

ANDREIA NUCIA DE MARCHI em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

referente a honorários de defensor dativo arbitrado no processo de 

Código 420875, em trâmite perante a 10ª Vara Criminal desta Comarca, no 

valor atualizado de R$ 1.420,20 (mil quatrocentos e vinte reais e vinte 

centavos). Citado, o requerido se manifestou informando que não 

apresentaria impugnação. Decido. A ação de execução foi proposta nos 

termos do art. 910 do CPC, tendo a parte autora requerido a sua 

procedência para expedição de RPV. Veja o teor do referido dispositivo 

legal: Art. 910. Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda 

Pública será citada para opor embargos em 30 (trinta) dias. Da análise da 

certidão de id. 21730481 que embasa a pretensão inicial, verifica-se que 

no título não consta o valor do crédito, e, intimada por meio da Decisão de 

id. 28202796, a parte autora não apresentou “certidão selada que consta 

o valor a que faz jus a título de honorários”. Assim sendo, a certidão de id. 

21730481 não serve como documento para embasar o procedimento de 

execução. Estabelece o artigo 748 do CPC: Art. 784. São títulos 

executivos extrajudiciais: I - a letra de câmbio, a nota promissória, a 

duplicata, a debênture e o cheque; II - a escritura pública ou outro 

documento público assinado pelo devedor; III - o documento particular 

assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; IV - o instrumento de 

transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, 

pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por 

conciliador ou mediador credenciado por tribunal; V - o contrato garantido 

por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele 

garantido por caução; VI - o contrato de seguro de vida em caso de morte; 

VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio; VIII - o crédito, 

documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como 

de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio; IX - 

a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na 

forma da lei; X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou 

extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção 

ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente 

comprovadas; XI - a certidão expedida por serventia notarial ou de registro 

relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos 

por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei; XII - todos os 

demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força 

executiva. O art. 803 do Código de Processo Civil prescreve que: Art. 803. 

É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder 

a obrigação certa, líquida e exigível; Assim sendo, escancara-se a 

nulidade da execução por ausência de título executivo extrajudicial. Nesse 

sentido: EMENTA: APELAÇÃO - EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO - REQUISITOS LEGAIS - INOBSERVÂNCIA - AUSÊNCIA DE 

TÍTULO EXECUTIVO - EXTINÇÃO DO FEITO. Nos termos do art. 28 da Lei 

10.931/04, "A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e 

representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela 

indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou 

nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º .". 

Em se tratando de cédula de crédito bancário, representativa de dívida 

oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente, a 

planilha de cálculo, apresentada junto com a cédula, deverá discriminar, de 

modo claro, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite 

do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a 

incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito 

aberto (art. 28, § 2º, II). Ausentes os requisitos legais para que haja a 

cobrança da cédula de crédito bancário, como título executivo 

extrajudicial, revela-se a impossibilidade de se exigir os valores nelas 

constantes através da via executiva. A falta de título executivo na 

execução constitui ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, impondo a extinção da 

execução. (TJ-MG - AC: 10000190682021001 MG, Relator: Newton 

Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 08/10/0019, Data de Publicação: 

10/10/2019) Diante o exposto, julga-se extinta, sem resolução de mérito, a 

presente execução, na forma do art. 485, incisos IV, do Código de 

Processo Civil. Por disposição legal não incide condenação em custas e 

honorários. Submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. (art. 

40 da Lei nº 9.099/95). 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. Transitada em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada nos sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503982-57.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HESDRAS NUNES FORTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA OAB - MT8618/O 

(ADVOGADO(A))

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: 

0503982-57.2015.8.11.0001 REQUERENTE: HESDRAS NUNES FORTES 

REQUERIDO: INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por HESDRAS NUNES FORTES em desfavor do 

INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT, 

vindicando “seja julgado PROCEDENTE o pedido inicial em todos os seus 

termos, no tocante ao pagamento dos valores do período de 20 janeiro/15 

a 25.03.15 e o mês junho/15, FÉRIAS PROPORCIONAIS (20 de janeiro a 

30.06.15), 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS (20 de janeiro a 30.06.15), 13º 

PROPORCIONAL (20 de janeiro a 30.06.15), devidamente atualizados, 

levando em consideração o caráter alimentar da demanda, na forma da 

legislação em vigor, acrescido juros e correção monetária”. Em breve 

síntese, sustenta que a pedido da presidente do INTERMAT em 

20/01/2015, começou a laborar junto a autarquia estadual. Contudo, o ato 

de sua nomeação foi publicada somente em 26/03/2015, o qual deixou de 

fazer qualquer ressalva em relação o período anteriormente laborado sem 
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auferir salário. Aduz que ante as promessas de retificação do aludido ato 

e posterior pagamento dos valores retroativos, permaneceu laborando no 

INTERMAT. Entretanto, a partir de 29/05/2015, o autor assevera que “foi 

impedido de exercer a sua atividade com a justificativa de que não 

precisava mais de seus serviços, sendo impedido de adentrar ao órgão 

para exercer suas atividades, inclusive foi cancelado a senha de acesso 

ao órgão”. Em seguida (01/07/2015), foi publicado o ato de exoneração no 

Diário Oficial. Citado, o requerido apresentou contestação. Realizada 

audiência de instrução em razão de cassação da decisão anterior pela TR 

passa-se à apreciação. Preliminarmente, passa-se a análise da preliminar 

de incompetência absoluta da Justiça Estadual ao fundamento de que a 

matéria versada nos autos possui cunho trabalhista, competindo à Justiça 

do Trabalho processar e julgar o feito, nos termos do art. 114, inciso I, da 

Constituição Federal. É assente na doutrina e jurisprudência que o 

servidor público, ocupante de cargo em comissão, submete-se ao 

respectivo regime jurídico aplicável aos servidores públicos por força do 

art. 39, § 3º da Carta Magna, não fazendo jus à percepção de verbas 

previstas na consolidação trabalhista. Motivo pelo qual, compete à justiça 

comum o processamento e julgamento de eventual ação proposta. 

Ademais, não se deve ignorar que o Instituto de Terras do Mato Grosso - 

INTERMAT é uma autarquia, dotada de personalidade jurídica própria nos 

termos do art. 1º do Regimento Interno, Decreto Estadual nº 1.546/1992. 

Em vista disso, rejeita-se a preliminar de incompetência deste Juizado, por 

competir à Justiça Comum o processamento e julgamento do presente 

feito. Ultrapassada a questão preliminar, passa-se à análise do mérito. A 

controvérsia em análise se resume a apurar se assiste à parte reclamante 

o direito às verbas salariais referentes ao período de 20 de janeiro a 25 de 

março de 2015 e o mês de junho de 2015, supostamente não quitadas 

durante a contratualidade, além das verbas rescisórias relativas ao 

período de 20 de janeiro a 30 de junho de 2015. É cediço que a 

Administração Pública rege-se, entre outros, pelo princípio da publicidade, 

preconizado no “caput” do art. 37, da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988, que se traduz no direito dos interessados receberem 

informações sobre as atividades administrativas, cabendo ao Poder 

Público tomar as providências cabíveis para a ampla divulgação do ato, 

máxime quando refletir-se em interesses particulares, sob pena de 

ofuscar a transparência imprescindível ao comportamento do Estado. 

Portanto, a publicidade é elemento essencial de validade dos atos 

administrativos, princípio da função administrativa, também imprescindível 

à eficácia do ato. Ainda revendo a Carta Magna, constata-se a 

preocupação do constituinte em diferenciar o regime dos comissionados 

em relação com os servidores efetivos, como se infere do insculpido nos 

Atos das Disposições Constitucionais Transitórias que tratou de espancar 

a celeuma ao dispor sobre a peculiaridade dos comissionados em relação 

aos servidores estáveis. Qual seja, que o cargo de comissão não goza de 

estabilidade inerente ao cargo efetivo, podendo o servidor lotado ser 

exonerado a qualquer momento, em razão da instabilidade do vínculo e da 

precariedade da admissão de acordo com os interesses da Administração 

Pública. Do conjunto fático-probatório, principalmente da audiência de 

instrução realizada, dessume-se que o reclamante exerceu o trabalho no 

interregno de 20 de janeiro a 25 de março de 2015, ensejando, portanto, a 

devida contraprestação pecuniária. Contudo, denota-se que o ato de 

exoneração, publicado no dia 01/07/2015, embora não tenha atribuído 

efeitos retroativos à exoneração, ficou evidente que o reclamante não 

laborou regularmente no mês de junho de 2015 (vide “I – DOS FATOS”, id. 

300814), o que restou confirmado pelo próprio autor e pelas testemunhas 

em audiência, de maneira que, não estando demonstrado o labor de forma 

cristalina, não faz jus à respectiva contraprestação, sob pena de se 

caracterizar enriquecimento sem causa. Por derradeiro, no que tange as 

demais verbas rescisórias, ante a natureza jurídico-administrativa do 

vínculo entre as partes, a rigor constitui direito do ex-servidor o 

recebimento do salário, gratificação natalina e férias, acrescida do terço 

constitucional, relativos ao período efetivamente trabalhado, pouco 

importando tenha ocupado cargo em comissão, de livre nomeação e 

exoneração. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estabelece que 

incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, 

enquanto que cabe ao réu a prova dos fatos extintivos, impeditivos e 

modificativos do direito do autor. No caso em vertente, a parte autora 

demonstrou o vínculo com a autarquia requerida, se desincumbido do ônus 

que lhe competia. Em oposição, incumbe ao INTERMAT fazer prova da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

no caso, da adimplência das verbas pleiteadas pelo reclamante, o que não 

se verifica nos autos. Embora o requerido tenha comprovado, através de 

ficha financeira que efetuou o pagamento do subsídio do período de 

26/03/2015 a 30/05/2015, não demonstrou a quitação do período de 

20/01/15 a 25/03/2015, bem como das férias proporcionais relativas ao 

período de 20/1/2015 a 30/05/2015, acrescidas de 1/3 e do 13º salário 

proporcional, ônus este que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Devendo, portanto, suportar a condenação nesse ponto. Diante do 

exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

deduzidos na petição inicial para CONDENAR o requerido ao pagamento 

dos subsídios do reclamante no período de 20/01/2015 a 25/03/2015, 

férias proporcionais, acrescidas de 1/3 e 13º salário proporcional ao 

período de 20/01/2015 a 30/05/2015, referente ao cargo em comissão de 

Assessor Técnico III (R$2.750,00), acrescidos de juros aplicados à 

caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo 

IPCA-E, a partir da rescisão (01/07/2015), limitando o valor da execução 

ao teto dos Juizados Especiais; por conseguinte, EXTINGUE-SE o 

processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito 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. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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