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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-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 do seu patrono, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do Oficial de 

Justiça, que constata a impossibilidade de proceder à citação da Parte Ré. 

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

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

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

Processo Número: 1061435-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. J. G. E. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. D. O. E. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA NAVES MAFRA OAB - MT21447/O (ADVOGADO(A))

LUIZA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - 038.742.481-43 (REPRESENTANTE)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

00 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. 

F A M Í L I A  E  S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  P r o c e s s o : 

1061435-85.2019.8.11.0041. AUTOR(A): LEONARDO JOSE GROSSO 

ESTRADA REU: M. J. D. O. E. REPRESENTANTE: LUIZA BARBOSA DE 

OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de Ação de Oferta de Alimentos c/c Guarda 

Compartilhada e Regulamentação de Convivência, proposta por Leonardo 

José Grosso Estrada, em face de Maria Julia Oliveira Estrada, 

representada por sua mãe, Luiza Barbosa de Oliveira, todos devidamente 

qualificados. Informa o autor, em petição do id.30690769 que, a genitora 

viajou, juntamente com a filha para a cidade de Dourados/MS, sem que, 

houvesse a sua concordância, prejudicando assim, a convivência 

paterno-filial. Requer a intimação da requerida, para que, cumpra a liminar 

deferida, respeitando os termos da guarda compartilhada. A Requerida, 

por sua vez, vem aos autos no id.31277716, pleiteando, em sede de tutela 

de urgência incidental a suspensão temporária do direito de convivência 

do pai, esclarecendo que, viajou para a casa de seus pais que, fica na 

cidade de Dourados/MS, ante à situação de isolamento vivenciada por 

todos. Alega que, Dourados/MS é sua cidade de origem e que, reside 

nesta urbe sozinha com a criança, por estar cursando Medicina na 

UNIVAG e que, com a suspensão das aulas, optou por ficar em uma 

cidade menor, onde o foco da doença não se alastrou, pensando no bem 

estar da menina. Postula, ainda, pela reconsideração da decisão que, 

regulamentou a convivência paterno-filial, requerendo que, esta ocorra em 

todos os finais de semana e, em todas as quintas-feiras, alegando que, 

por estar no final da faculdade, é necessário dar plantões aos finais de 

semanas, assim a menina poderá ficar consigo aos domingos à noite, sem 

ficar longo período longe do aleitamento materno. Relatei o necessário. 

DECIDO. Inicialmente destaco que a situação atual de pandemia vem 

exigindo condutas excepcionais, para se garantir, o isolamento social 

determinado pelas autoridades sanitárias do país e do mundo. Ocorre que, 

o desgaste enfrentado por todos, não pode colocar em risco o convívio de 

nossas crianças com seus dois genitores, já que, comprovadamente o 

compartilhamento entre esses, no cuidado infanto-juvenil, é fator essencial 

para o seu pleno desenvolvimento. Justamente porque as ciências 

humanas em geral e, não apenas o legislador, reconheceram que, a 

guarda compartilhada é o modelo legal vigente, capaz de permitir o vínculo 

entre pais e filhos é que não se fala mais em “direito de visita” do pai, 

posto que um pai não visita seus filhos, mas com eles convive (viver com), 

permitindo-lhes a dupla referência e a transmissão de valores. Do que se 

tem até o momento é que a requerida, por decisão unilateral, viajou com a 

filha em comum, para o Estado de Mato Grosso do Sul, sob o argumento 

de passar o período de confinamento, juntamente, com sua família. Na 

hipótese dessa decisão não afetar o direito da criança de conviver com 

seu pai, poderia esse juízo, entender que a medida poderia ser legalmente 

amparada, no entanto, não é o que se vê, nesta fase. Maria Julia, possui o 

direito à preservação do vínculo, paterno-filial, não podendo uma situação 

de maior conforto para sua mãe, se sobrepor às suas necessidades de 

pessoa em desenvolvimento. A alegação de que a criança mora com sua 

mãe, universitária, nesta cidade e que, dada a pandemia esta encontraria 

dificuldade para fazer compras e outras necessidades externas, sem ter 

com quem deixar a menina, não se sustenta. Nessa cidade de Cuiabá 

reside seu pai e sua família paterna que, com certeza teria o desejo de 

com ela permanecer, mas que não só isso, detém a responsabilidade legal 

de compartilhar os cuidados à infante. Acrescente-se a isso o fato de 

que, não se tem, até a presente data, um período definido para o 

isolamento imposto terminar, o que significa dizer que, não há qualquer 

razoabilidade para se concordar com um distanciamento entre pai e filha 

por tempo indeterminado. Os genitores não possuem comorbidades e, do 

que se tem dos autos, encontram-se na plenitude de seu poder-familiar. 

Por outro lado, o afastamento da criança de seu genitor e da sua família 

paterna pode colocar a criança, em situação de angústia, já que, nessa 

idade, Maria Júlia não é capaz de entender e de superar sozinha os 

conflitos existentes entre seus pais. Nota-se, ainda que, aceitar que, 

apenas um dos genitores exerça a exclusiva custódia da filha, em época 

de isolamento, é impor-lhe um elevado ônus, o que pode ocasionar à 

situações de algum tipo de desatenção, por exaustão e limitação da 

realização existencial materna que sofre privação. Assim, diante do 

exposto, determino: 1. Que a requerida retorne à esta cidade de Cuiabá, 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias, trazendo consigo a pequena Maria 

Júlia, de modo que a convivência paterna seja, prontamente, restabelecida 

e a guarda compartilhada integralmente respeitada, sob pena de busca e 

apreensão da infante. 2. Durante o interstício desta data até a chegada da 

criança a esta comarca, deverá a requerida garantir que, o pai tenha 

contato com sua filha por meio das mídias disponíveis (whatsaap), bem 

como, prestar-lhe todas as informações sobre a criança. 3. 

Observando-se os argumentos apresentados pela mãe, defiro, 

parcialmente, o pedido da requerida, para alterar, os dias de convívio 

paterno, para que se dê, da forma abaixo discriminada, tão logo a mãe 

retorne às suas atividades escolares, mantendo incólumes os termos da 

decisão inicial até lá, indeferindo, pois, o pedido de suspensão provisória 

da convivência paterno-filial. Terminado o isolamento social materno, o pai 

conviverá com sua filha, em todas as quartas-feiras, buscando a criança 

na escola e/ou residência materna e, entregando-a na quinta-feira 

seguinte na escola e/ou casa da mãe; Em todos os finais de semana, 

buscando a menina no sábado na casa da mãe, às 07:00 horas e, 

entregando-a no domingo subsequente, às 20:00 horas na residência da 

genitora; Certifique-se, acerca da apresentação de impugnação. Após, 

colha-se o pronunciamento do digno Ministério Público e, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se com a máxima urgência. Cuiabá-MT, 27 de abril de 

2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1061435-85.2019.8.11.0041
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L. J. G. E. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. D. O. E. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA NAVES MAFRA OAB - MT21447/O (ADVOGADO(A))

LUIZA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - 038.742.481-43 (REPRESENTANTE)
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(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1061435-85.2019.8.11.0041 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do art. 234 da 

Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria - CNGC, procedo à 

intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, querendo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ofer tada, 

TEMPESTIVAMENTE, nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 28 

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

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1052906-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. H. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA GREFE MELO SANT'ANA OAB - MT12158-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. F. M. D. S. (DE CUJUS)

 

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: 1052906-77.2019.8.11.0041 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do art. 234 da 

Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria - CNGC, procedo à 

intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da informação apresentada pelo 

BANCO SICREDI. CUIABÁ, 28 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: 0020923-68.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO SANTANA BRUNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO BRUNO OAB - MT7818-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA ALBERTINA DA SILVA BRUNO (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: 0020923-68.2005.8.11.0041. DE 

CUJUS: ANTONIA ALBERTINA DA SILVA BRUNO E BENTO SANTANA 

BRUNO Vistos etc. 1. O presente deverá ser processado na forma de 

inventário, diante da existência de interesse de incapaz. 2. Nomeio como 

inventariante, Benedito Antônio Bruno, herdeiro necessário dos de cujus. 

3. Intime-se, para que preste compromisso em 05 (cinco) dias, em atenção 

ao disposto no art. 617, parágrafo único, do CPC e, as primeiras 

declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes, em conformidade com o 

art. 620 do CPC. As declarações, que se fazem necessárias, em face do 

longo tempo decorrido, desde a abertura do presente inventário, deverão 

ser acompanhadas por: 3.1. matrículas atualizadas dos imóveis; 3.2. do 

documento de identidade dos herdeiros que não vieram com a inicial, em 

especial, de Ryan Bento, ao que consta, menor de idade, filho do herdeiro 

Lourival da Silva; 3.3. certidão de óbito dos herdeiros falecidos; 3.4. cópia 

do documento de identidade da falecida, Antônia Albertina da Silva Bruno, 

em que conste o número do seu CPF; 3.5. plano de partilha. 3.6. escritura 

pública ou termo judicial, a ser realizado perante à Secretaria do Juízo, no 

que tange à renúncia translativa de direito hereditário; 3.7. todos os 

demais requisitos, previstos no art. 620, CPC. 4. Na mesma oportunidade, 

devem ser apresentadas aos autos, as certidões negativas das Fazendas 

Públicas: Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do Estado) e 

Municipal. 5. Nos termos do provimento nº 56/2016 – CNJ, deverá a autora 

trazer aos autos certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor 

da herança, expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços 

Compartilhados, tudo no prazo acima. 6. Não sendo acostada a 

procuração outorgada pelo herdeiro Jorge Luiz, cite-se, pelo correio, se 

for o caso, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias e, por 

edital, eventuais interessados, em observância ao disposto no art. 259, 

inciso III, do CPC, conforme determina o art. 626, §1º, do CPC. 7. Intime-se 

a Fazenda Pública, (CPC art. 626), manifestando-se ela sobre os valores e 

podendo, se deles discordar, juntar provas de cadastro, em 20 (vinte) dias 

(art. 629 do CPC) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos 

interessados (art. 634 do CPC), manifestando-se expressamente. 

Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e, quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos às últimas declarações (art. 363 do CPC), 

digam no prazo comum de 15 dias (art. 637 do CPC). Se concordes, ao 

cálculo digam, em 05 dias (art. 638 do CPC). 8. Com a identificação do CPF 

da falecida, proceda-se à utilização do sistema BACENJUD, para 

verificação de existência de ativos, em nome dos falecidos. Proceda-se, 

também, pesquisa junto ao RENAJUD, em busca de informações sobre a 

existência de veículo registrado, em nome dos de cujus, Antônia Albertina 

da Silva Bruno e Bento Santana Bruno, CPF 208.500.851-87. Os autos 

permanecerão em gabinete até que a indicação de existência / inexistência 

de ativos financeiros seja informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 

2º, do Provimento n.º 004 / 2007 / CGJ). Caso haja valores, estes devem 

ser transferidos para a conta judicial, devidamente vinculada a estes 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias. 9. Por fim, consigno que, de acordo 

com o art. 654, do CPC, a existência de dívida para com a Fazenda Pública 

não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento esteja 

devidamente garantido. Promova-se a regularização do polo ativo da ação, 

em face do óbito do autor. Tudo cumprido, dê-se vista ao zeloso Ministério 

Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1029671-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIMARA DE SOUZA BRUNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN BRUNO 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: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANGELA 

REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ PROCESSO n. 

1029671-81.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: GLEICIMARA DE SOUZA 

BRUNO POLO PASSIVO: WILLIAN BRUNO 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 Willian Bruno da 

Silva, nomeando como sua curadora, de forma definitiva, Gleicimara de 
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Souza Bruno. SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela, 

proposta por Gleicimara de Souza Bruno, em face de Willian Bruno da 

Silva, devidamente qualificados. Consta dos autos que, a autora é genitora 

do curatelando, nascido em 16 de agosto de 2000, que apresenta 

Esquizofrenia Paranóide (CID10 F-20.0) e déficit intelectual não 

especificado, conforme laudos psiquiátricos, acostados ao id. 21451972 e 

21451972, o que o impede do exercício dos atos da vida civil. A ação foi 

recebida, por meio da decisão de id. 22248240, que concedeu a 

gratuidade processual postulada, nomeou a autora curadora provisória do 

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

informação quanto à eventual auxílio previdenciário e a realização de 

estudo social. O curatelando foi citado[1], e, em razão de sua inércia[2], 

sendo sua defesa garantida pelo curador especial nomeado[3]. O INSS 

informou que a curatelando não recebe benefício previdenciário (id. 

23918546). O relatório de estudo social, consta do id. 25381585. Instado a 

se manifestar, o zeloso Ministério Publico se pronunciou pela designação 

de audiência para o interrogatório da curatelanda, nos moldes constantes 

do id. 26040043. É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 

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

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

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

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

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

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

possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade 

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

razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que 

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

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

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

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

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

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

§1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. No caso em análise, as provas 

documentais produzidas, em especial, os laudos médicos apresentados, 

demonstram, com segurança, que o curatelando, apresenta esquizofrenia, 

além de déficit intelectual, o que, é sabido, lhe impede de praticar, por si 

só, os atos da vida civil, e demanda acompanhamento constante, 

inclusive, para que possa ser-lhe ministrados os medicamentos. A fim de 

corroborar os fatos, foi realizado estudo social, por meio do qual se 

constatou que o curatelando “fala de forma monossilábica e apresentou 

dificuldades de expressar os seus desejos e interesses”. Nesse cenário, 

as provas já produzidas, permitem a este Juízo, com segurança, constatar 

que a curatela é medida necessária neste momento, esta com alcance 

delimitado, que não extrapola os limites dos atos patrimoniais e relativos ao 

tratamento médico à que se deva submeter o curatelando. Sendo assim, a 

limitação na capacidade cognitiva e de comunicação do curatelando, 

dispensa, com a devida venia, qualquer outra prova, se encontrando a 

autora, sua genitora, apta ao exercício do encargo, pois dispensa todos 

os cuidados necessários ao seu bem estar. 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 Willian Bruno da Silva, nomeando como sua curadora 

Gleicimara de Souza Bruno, 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, 

17 de dezembro de 2019. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

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

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

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

Eu, ANA BEATRIZ COSTA PHILIPPSEN, digitei. CUIABÁ, 6 de fevereiro 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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1027961-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE FATIMA SCALAS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA ALVES DA COSTA SCALAS (REQUERIDO)

MILITINO ANTONIO SCALAS (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: 1027961-26.2019.8.11.0041 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do art. 234 da 

Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria - CNGC, procedo à 

intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentar os dados da conta bancária para a liberação dos 

valores bloqueados.. CUIABÁ, 28 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012814-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. G. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. B. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ILMA SANTOS MORAIS OAB - MT0013738A (ADVOGADO(A))

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

MARISTELA FATIMA MORIZZO NASCIMENTO OAB - MT5408-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

D. H. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1012814-23.2020.8.11.0041. 

EXEQUENTE: LISE LAURA GODOY DE CAMPOS EXECUTADO: MARCELO 

GRAMOLINI BIANCHINI Vistos etc. Em atenção às informações do 

id.31396143, determino a intimação do requerido, por meio de seu culto 

advogado, constituído no id.31417389, para que, se manifeste, em 05 

(cinco) dias, acerca dos requerimentos da exequente, sob pena de 

deferimento dos pedidos formulados. Em não havendo manifestação no 

prazo acima determinado, conclusos para análise do pedido do 
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id.31396143. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1025465-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA RAMSAY NOGUEIRA BORGES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEISON RIBEIRO DE LIMA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1025465-24.2019.8.11.0041 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do art. 234 da 

Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria - CNGC, procedo à 

intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, retirar os Alvarás Judiciais e os Formais de Partilha. CUIABÁ, 

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

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1019875-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELY FERNANDES DE SOUZA ULIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO UMBELINO NETO OAB - MT10209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROZA MENEZES DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (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: 1019875-66.2019.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da legislação vigente e 

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

DA PARTE AUTORA, na pessoa do seu PROCURADOR, para manifestar 

nos autos, NO PRAZO DE 15 (quinze) DIAS, requerendo o que de direito. 

CUIABÁ, 28 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033058-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA SIQUEIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSMERI VALDUGA OAB - MT11550-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1033058-07.2019.8.11.0041 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do art. 234 da 

Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria - CNGC, procedo à 

intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, retirar o Termo de Guarda Compartilhada Definitiva. CUIABÁ, 

28 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: 1023922-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA LAURA CINTRA BARBOZA (REQUERENTE)

JULIANNA CINTRA BARBOZA (REQUERENTE)

ORIDES DIAS BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT11652-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEY HELENA CINTRA BARBOZA (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: 1023922-54.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ORIDES DIAS BARBOZA, ANNA LAURA CINTRA 

BARBOZA, JULIANNA CINTRA BARBOZA INVENTARIADO: NEY HELENA 

CINTRA BARBOZA Vistos etc. Observa-se que, a intimação pessoal foi 

realizada na pessoa do viúvo, Orides Dias Barboza e não da inventariante 

(id. 25120382). Diante do exposto, intime-se, pessoalmente, a 

inventariante, Anna Laura Cintra Barboza, para que, em 05 (cinco) dias, 

promova os atos que lhe competem, sob pena de extinção. Sirva-se cópia 

da presente como mandado de intimação[1]. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de 

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

Direito [1] Anna Laura Cintra Barboza: Rua Barão de Melgaço, nº 302, 

Apto. 404, Ed. Nicolina Oliveira, Centro, CEP 78025-300, Cuiabá - ZONA 

01.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1041383-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA WANDERLEI BARBOSA (REQUERENTE)

ROSINELY WANDERLEI BARBOSA (REQUERENTE)

ROSELIA WANDERLEI BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDA WANDERLEI DA SILVA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1041383-68.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROSANA WANDERLEI BARBOSA, ROSINELY WANDERLEI 

BARBOSA, ROSELIA WANDERLEI BARBOSA ESPÓLIO: RAIMUNDA 

WANDERLEI DA SILVA Vistos etc. Converto o julgamento em diligência, 

diante de providências essenciais. Consigno que, conforme esclarecido 

pela inventariante, a partilha do direito de posse sobre o imóvel, se dará de 

forma igualitária. Intime-se a inventariante, para que, em 05 (cinco) dias, 

cumpra, integralmente, a decisão de id. 24301480, notadamente quanto 

aos itens 4 e 5. Após, voltem-me os autos conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1015868-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEI MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LUCINETE APARECIDA MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

GERSON MARQUES RIBEIRO (REQUERENTE)

LUCIANO TEODORO DE OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

MARIA VIRMA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO TEODORO DE OLIVEIRA (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: 
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(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1015868-94.2020.8.11.0041 

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 20 (vinte) DIAS, para cumprir as determinações da decisão 

ID. 31069234. CUIABÁ, 28 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005250-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WARLEI BORGES ROQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANUSA SILVA DE ALMEIDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURO JOSE DA MATA OAB - MT3774-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: 1005250-95.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): WARLEI BORGES ROQUE REU: VANUSA SILVA DE ALMEIDA 

Vistos etc. Converto o julgamento em diligência, pois pendente providência 

que impede o encerramento da instrução. A parte autora apresentou 

impugnação aos documentos apresentados pela parte requerida (id. 

29931093), onde pugna pela declaração de nulidade de documento. Diante 

do exposto, intime-se a requerida, para que se manifeste, em 15 (quinze) 

dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de abril de 2020. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1031889-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL TERTULIANO DE OLIVEIRA (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:

MARIA DE LOURDES OLIVEIRA (INVENTARIADO)

MARIA DE LOURDES OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LUIZ TERTULIANO DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

LUIZA DA CONCEICAO DA SILVA (HERDEIRO)

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751-O 

(ADVOGADO(A))

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT12954-O 

(ADVOGADO(A))

CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

 

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: 1031889-19.2018.8.11.0041 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do art. 234 da 

Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria - CNGC, procedo à 

intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, retirar o Alvará Judicial. CUIABÁ, 28 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004405-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CATIJERO PEREIRA OAB - MT21584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515-O (ADVOGADO(A))

MANOEL CASADO JUNIOR OAB - MT16631-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1004405-92.2019.8.11.0041 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do art. 234 da 

Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria - CNGC, procedo à 

intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, retirar o Formal de Partilha. CUIABÁ, 28 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

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

Processo Número: 1051620-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA (REQUERENTE)

WENIA KACELLY DE MORAES VIANA (REQUERENTE)

WLADIA MARINA DE MORAES VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA KRISTINY GARAY RODRIGUES DE MORAES OAB - MT25736/O 

(ADVOGADO(A))

DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES DE MORAIS OAB - MT2826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

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: 1051620-64.2019.8.11.0041 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do art. 234 da 

Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria - CNGC, procedo à 

intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, retirar o Alvará Judicial. CUIABÁ, 28 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1015389-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. P. (REQUERENTE)

J. D. A. A. (REQUERENTE)

J. A. D. S. (REQUERENTE)

A. N. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT13652-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. A. H. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1015389-38.2019.8.11.0041 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do art. 234 da 

Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria - CNGC, procedo à 

intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, assinar e retirar o Termo de Guarda Provisória. CUIABÁ, 28 

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

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0035620-79.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINIRA CORREA DE FRANCA (REQUERENTE)

RENATA DE FRANCA OLIVEIRA (REQUERENTE)

JULIANE MORAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

FABIANA MORAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

PATRICK ERMESON DE BARROS OLIVEIRA (REQUERENTE)

PATRICIA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marlene Ferreira de Aguiar César OAB - MT15908-O (ADVOGADO(A))

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

PEDRO FIEDORUK OAB - RS5471-B (ADVOGADO(A))

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA OAB - MT12723-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE SALIM GONCALVES DE OLIVEIRA (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: 0035620-79.2014.8.11.0041. 

REQUERENTE: JUCINIRA CORREA DE FRANCA, RENATA DE FRANCA 

OLIVEIRA, JULIANE MORAES DE OLIVEIRA, FABIANA MORAES DE 

OLIVEIRA, PATRICK ERMESON DE BARROS OLIVEIRA, PATRICIA MENDES 

DA SILVA DE CUJUS: SALIM GONCALVES DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Primeiramente, consigno que não resta discussão quanto aos valores dos 

bens e quanto à partilha, que conforme plano apresentado pelo partidor 

judicial, se dará de forma igualitária (id. 21568483). Ademais, o herdeiro 

Fábio Mendes de Oliveira juntou procuração no id. 21568491 - Pág. 8. 

Observa-se que, após autorização judicial, para a venda do veículo 

VW/NOVO Voyage 1.6, placa OBP2966, pugnou a inventariante por 

autorização judicial, para sua venda por preço inferior ao da Tabela Fipe, 

por falta de proposta de compra pelo valor ideal (id. 21568485), vindo a 

apresentar novas propostas id. 21568489. Em seguida, o Bando do Brasil 

informou nos autos, pendência de contrato de alienação fiduciária, 

incidente sobre o veículo de placa OBP2966, ainda não liquidado, 

oportunidade em que informa, também, a quitação do financiamento, 

incidente sobre o veículo de placa NUE1323 (id. 21568489 - Pág. 20). 

Nesse cenário, a existência de gravame sobre o veículo impede sua 

alienação, que demanda a liquidação do débito ou autorização da 

instituição fiduciária e, por conseguinte, a existência de dívida do espólio 

demanda sua quitação, para que seja possível a efetivação da partilha. 

Diante do exposto, suspendo a autorização judicial de venda do veículo. 

Intime-se a inventariante para que, em 10 (dez) dias, comprove a baixa do 

gravame ou apresente autorização da instituição fiduciária, para venda do 

veículo de placa OBP2966. Indefiro o pedido de levantamento da 

quota-parte dos valores aos herdeiros, os quais serão levantados, 

somente ao final, com a efetivação da partilha, sendo que, a quota-parte 

que se destina aos herdeiros incapazes, permanecerá depositada, em 

conta judicial, até que se demonstre necessidade que justifique sua 

liberação ou, em sendo o caso, que estes alcancem a sua maioridade. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 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: 1027645-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMILIANO PIRES DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VALERIANO DE SOUZA FONTOURA OAB - MS6277 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ PAULO PIRES DE MIRANDA (REU)

FARES HAMED ABOUZEID FARES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-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: 1027645-81.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): MAXIMILIANO PIRES DE MIRANDA REU: FARES HAMED 

ABOUZEID FARES, JOSÉ PAULO PIRES DE MIRANDA Vistos etc. Em 

atenção às informações do id.31070515, determino a retificação do polo 

passivo da presente ação, promovendo-se a inclusão dos filhos do 

falecido, Nabih Fares Fares, Hamed Fares Fares, Mahasen Fares Fares e 

Azize Fares Tarraf. Designo audiência de conciliação para o próximo dia 

14 de agosto de 2020, às 08:30 horas, a ser presidida pelo ilustre 

Conciliador desta Vara Judicial. Determino que, na mesma data e horário 

da solenidade acima, seja feita a coleta do material genético que deverá se 

dar junto ao Gabinete deste juízo, a cargo de quem ficará, o 

acondicionamento e envio das amostras ao Laboratório BioGenetics 

Tecnologia Molecular Ltda, localizado na Avenida Paranaíba, 1357, Setor 

Central, CEP 74.015-125, TEL: (62)3223-9903 Goiânia-GO - Técnica 

responsável: Dra. Juliana Alves São Julião, que ora nomeio como perita 

deste Juízo, independentemente de compromisso. O pagamento do exame 

fica de responsabilidade do requerente que, deverá providenciar sua 

quitação na data da coleta, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 

reais). Como quesitos do Juízo, deverão ser encaminhadas as seguintes 

indagações: 1) Pode o Sr. Perito informar o número de bandas 

coincidentes com as do(da) autor(a), encontradas no material genético do 

réu? Em caso afirmativo, qual o número? 2) Diante do resultado obtido, o 

Sr. Perito pode informar se exclui ou determina a paternidade do réu sob 

o(a) autor(a)? Em caso afirmativo, qual a informação? 3) Pode o Sr. Perito 

informar a técnica utilizada para a obtenção dos resultados? Intimem-se as 

partes, para que se pronunciem, acerca da necessidade de quesitos 

complementares e, de indicação de Assistentes Técnicos. O laudo pericial 

deverá ser encaminhado a este Juízo, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

contados da data da recepção do material e deverá conter a resposta, se 

o requerido é ou não o pai biológico do(a) Autor(a). Por derradeiro, 

advirta-se os requeridos de que, a ausência injustificada destes, na data 

designada para a realização do exame, será entendida pela Justiça como 

indício da paternidade. Depreque-se a intimação de Azize Fares Tarraf. 

Intime-se o autor por meio de seu culto advogado. Sirva a cópia da 

presente como mandado.[1] Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de abril 

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

Direito [1] NABIH FARES FARES, HAMED FARES FARES e MAHASEN 

FARES FARES: Rua José Haddad, 63, Etapa II, Duque de Caxias, 

Cuiabá/MT. ZONA 02.

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

Processo Número: 1035496-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CORREA LEMES DE SOUZA (REQUERENTE)

ROSANA MARTA CORREA DE SOUZA (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE CORREA DE SOUZA (REQUERENTE)

JOSE CONRADO DE SOUZA (REQUERENTE)

REGINA HELENA CORREA DE SOUZA (REQUERENTE)

ROSELY GEORGINA CORREA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITORINO DE SOUZA (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: 1035496-06.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: BENEDITA CORREA LEMES DE SOUZA, ROSANA MARTA 

CORREA DE SOUZA, CARLOS HENRIQUE CORREA DE SOUZA, ROSELY 

GEORGINA CORREA DE SOUZA, JOSE CONRADO DE SOUZA, REGINA 

HELENA CORREA DE SOUZA REQUERIDO: JOAO VITORINO DE SOUZA 

Vistos etc. A Lei 6.858/80 permite o levantamento dos 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, que serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados, 
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perante à 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, o que não é o caso dos autos. O mesmo diploma, em seu art. 

2º, permite o levantamento de restituições relativas ao Imposto de Renda e 

outros tributos, recolhidos por pessoa física, e os saldos bancários e de 

contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 

500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional, desde que, não 

existam outros bens sujeitos a inventário. Como se observa, os valores 

que se pretende o levantamento, que alcança a quantia de R$ 45.349,27 

(quarenta e cinco mil trezentos e quarenta e nove mil vinte e sete 

centavos), se referem às aplicações financeiras, as quais, à vista de 

outros bens sujeitos a inventário, deverão ser arrolados no inventário ou 

levantados, mediante à apresentação da escritura pública de inventário. 

Sendo assim, indefiro o pedido de id. 27608862, e suspendo o processo, 

por três meses, ou até que a parte autora, apresente as guias com os 

valores necessários para abertura e conclusão do inventário extrajudicial. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para 

decisão. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1053724-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVANDA CECILIA DE ARAUJO BASTOS E BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PEDROSO JUNIOR OAB - MT11266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DE ARAUJO BASTOS (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: 1053724-29.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDEVANDA CECILIA DE ARAUJO BASTOS E BASTOS 

REQUERIDO: DANIEL DE ARAUJO BASTOS Vistos etc. Remetam-se os 

autos à nobre Defensoria Pública que, para manifestação na condição de 

curadora especial, nos moldes da decisão do id.26233038. Designo o dia 

21 de julho de 2020, às 16:00 horas, para a realização da entrevista do 

curatelando. Realize-se estudo, em 30 (trinta) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Juíza de Direito

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

Processo Número: 1017493-66.2020.8.11.0041

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

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107-O (ADVOGADO(A))

MARLENE MARIA MAYER RONDON OAB - 320.424.001-06 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1017493-66.2020.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: MARLENE MARIA MAYER RONDON Vistos etc. Defiro a 

gratuidade postulada, com fundamento no art.98 do CPC. Processe-se em 

segredo de justiça (CPC, art. 189, II). PROMOVA-SE a utilização do sistema 

BACENJUD, para verificação da existência de ativos em nome do falecido 

AJAX DA SILVA RONDON, CPD: 107.494.541-72. Caso haja valores, estes 

devem ser transferidos para a conta judicial, devidamente vinculada a 

estes autos. Sem prejuízo da ordem acima, OFICIE-SE a Caixa Econômica 

Federal, para que, transfira para a conta judicial, devidamente vinculada 

aos autos, os valores que, porventura existam em nome do de cujus. Faça 

constar o prazo de 05 (cinco) dias, para às providências. Outrossim, 

INTIME-SE a requerente, por meio de seu culto advogado, para que, traga 

informações dos herdeiros do falecido, indicados na certidão de óbito 

–id.31407003. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1017742-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

José Diego Lendzion Rachid Jaudy Costa (INVENTARIANTE)

JOSE RACHID JAUDY FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Diego Lendzion Rachid Jaudy Costa OAB - MT0010380A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAIDI RACHID JAUDY (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1017742-17.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE RACHID JAUDY FILHO INVENTARIANTE: JOSÉ DIEGO 

LENDZION RACHID JAUDY COSTA ESPÓLIO: SAIDI RACHID JAUDY Vistos 

etc. 1. Defiro a gratuidade processual nos termos do art. 98 do CPC. 2. 

Recebo o presente inventário, cujo trâmite se dará em observância aos 

arts. 610 e seguintes do CPC. 3. Nomeio como inventariante José Diego 

Lendzion Rachid Jaudy Costa, também já nomeado testamenteiro – id. 

31462069. Intime-se, para que, preste compromisso em 05 (cinco) dias, 

em atenção ao disposto no art. 617, parágrafo único, do CPC e, as 

primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes, em conformidade 

com o art. 620 do CPC, observando as disposições testamentárias. 4. Na 

mesma oportunidade, devem ser apresentadas aos autos, as certidões 

negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela 

Procuradoria Geral do Estado) e Municipal. 5. Intime-se a Fazenda Pública, 

(CPC art. 626), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles 

discordar, juntar provas de cadastro, em 20 (vinte) dias (art. 629 do CPC) 

ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634 

do CPC), manifestando-se expressamente. 6. Determino a utilização do 

sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos, em nome da 

falecida SAIDI RACHID JAUDY, CPF: 001.715.731-53. Proceda-se, também, 

pesquisa junto ao RENAJUD, em busca de informações sobre a existência 

de veículo registrado, em nome da de cujus. Os autos permanecerão em 

gabinete até que a indicação de existência / inexistência de ativos 

financeiros seja informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do 

Provimento n.º 004 / 2007 / CGJ). Caso haja valores, estes devem ser 

transferidos para a conta judicial, devidamente vinculada a estes autos. 7. 

Consigno que, de acordo com o art. 654, do CPC, a existência de dívida 

para com a Fazenda Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde 

que o seu pagamento esteja devidamente garantido. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010103-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA MARIA MATTOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OTONIEL DE MATOS OAB - MT0002825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO ALVES PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE PAULA OAB - PR44481 (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: 1010103-79.2019.8.11.0041. 

EXEQUENTE: LIVIA MARIA MATTOS DA SILVA EXECUTADO: PAULO 

RICARDO ALVES PEREIRA Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de 

Alimentos proposta, perante este Juízo, por Pedro Lucas Alves Mattos 

Pereira Silva representado por sua mãe, Livia Maria Mattos da Silva, em 

face de Paulo Ricardo Alves Pereira, todos devidamente qualificados nos 

autos. Buscam os exequentes o recebimento de obrigação alimentícia, 

pelo rito da constrição pessoal, conforme se verifica da decisão do 

id.19304017. O requerido foi devidamente intimado e, sequer apresentou 

justificativa, acerca de eventual impossibilidade de arcar com o débito 

alimentar, demonstrando grande descaso com a Justiça e, em especial 

para com o seu filho. A parte exequente requereu a decretação da prisão 

civil do executado. Instado a se manifestar o digno Ministério Público 

opinou favoravelmente ao decreto prisional –id.30536306. Relatei o 
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necessário. D E C I D O. Não há nos autos, qualquer elemento capaz de 

afastar a responsabilidade do alimentante, quanto à obrigação alimentar 

pretendida. Porém, em que pese a natureza vital dos alimentos para a 

parte credora, deixo de decretar, por ora, a prisão do alimentante, em 

razão da determinação de cumprimento da medida, em regime domiciliar 

pelo STJ, decorrente da pandemia de cornona vírus que assola o país, 

que, se traduzirá na manutenção do status quo ante, a considerar que os 

brasileiros se encontram recolhidos em suas casas. Atenta ao fato de que 

a natureza prisional do devedor de alimentos não é punitiva, mas tão 

somente, coativa, visando o pagamento necessário, para a garantia da 

vida do alimentando, determino a INTIMAÇÃO da parte autora, para que, 

em 05 (cinco) dias, manifeste seu eventual interesse na conversão do 

presente rito para o rito da constrição de bens, juntando planilha de 

cálculo atualizado do débito alimentar, em atraso. Ressalto que, se optar 

pela conversão do rito, esta execução terá como termo final das parcelas, 

a data da manifestação da parte autora quanto ao seu interesse na 

conversão. Após, concluso. Notifique-se o douto Parquet. Cumpra-se. 

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

Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013874-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CRISTINA CINTRA LANES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL JOZIVALDO TAVARES DA SILVA OAB - MT11161-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANIO DE ALMEIDA PAULINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (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: 1013874-02.2018.8.11.0041. 

EXEQUENTE: TATIANE CRISTINA CINTRA LANES EXECUTADO: JANIO DE 

ALMEIDA PAULINO Vistos etc. Intime-se a parte exequente por meio de 

seu culto advogado, para que, traga aos autos, em 03 (três) dias, o valor 

do débito atualizado. Após, intime-se o devedor, por meio de sua culta 

advogada, para que, comprove o pagamento do valor devido, em 05 

(cinco) dias, sob pena de penhora. Ultrapassado o prazo acima 

assinalado sem a comprovação do pagamento, conclusos. Cumpra-se. 

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

Gimenez Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1040078-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELIO JACINTO DE OLIVEIRA (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: 1040078-83.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: PATRICIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: 

DELIO JACINTO DE OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela, 

proposta por Patrícia Cristina de Oliveira Silva e Carlos Alberto Rodrigues 

de Oliveira, em face de Délio Jacinto de Oliveira, devidamente qualificados. 

Consta dos autos que, os autores são filhos de Délio Jacinto de Oliveira, 

viúvo (id. 16977979), nascido em 15 de maio de 1940 (id. 16583763), que, 

em virtude da doença de Parkinson (CID 10 G20), encontra-se internado 

em home care e apresenta sua capacidade de autodeterminação 

comprometida, conforme laudos médicos juntados, razão pela qual, se 

encontra sob os cuidados dos requerentes. A ação foi recebida, por força 

da decisão de id. 16982605, que concedeu a gratuidade processual 

postulada e nomeou os autores curadores provisórios do curatelando. A 

tentativa de citação pessoal do curatelando restou inexitosa, pois o oficial 

de justiça o encontrou muito debilitado, conforme certificado no id. 

18284847. Relatório de estudo interprofissional, consta do id. 20138635. O 

INSS informou que existe benefício previdenciário ativo, em favor do 

curatelando (id. 17441388). Instado a se manifestar, o zeloso Ministério 

Público se pronunciou pela procedência da ação (id. 22260042). 

Contestação por negativa geral, apresentada pela ilustre curadora 

nomeada, consta do id. 25512116. 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 nos autos, verifica-se que o curatelando, nascido em 15 de 

maio de 1940, conta hoje com oitenta anos de idade e apresenta patologia 

neurodegenerativa, em fase avançada, não se locomove, não se alimenta 

por conta própria, o que o torna dependente do auxílio de terceiro, em 

especial para a prática dos atos de natureza civil, de caráter patrimonial. 

Por meio do estudo social realizado, constatou-se que o curatelando se 

encontra, em tratamento home care, alimentando-se por sonda e fazendo 

uso de fraldas geriátricas. Constatou-se, também, que vem sendo bem e 

diretamente assistido pela filha, que lhe presta os cuidados necessários 

ao seu bem estar. Em tais circunstâncias, a curatela se apresenta como 

medida necessária, encontrando-se os autores aptos para o 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 compartilhada de Délio Jacinto de 

Oliveira, nomeando, como seus curadores Patrícia Cristina de Oliveira Silva 

e Carlos Alberto Rodrigues de Oliveira, tornando, assim, definitiva a 

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

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

inclusive, para sacar e receber valores. Além disso, os curadores 

poderão 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, 24 de abril de 2020. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

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

Processo Número: 1041377-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINY SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

DIANA DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

YAGO CESAR SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

ANA LUIZA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

L. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR AUGUSTO DE CAMPOS CUNHA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1041377-61.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANA LUIZA SILVA CAMPOS, CAROLINY SILVA CAMPOS, 

DIANA DA SILVA MORAES, L. S. C., YAGO CESAR SILVA CAMPOS 

INVENTARIADO: CESAR AUGUSTO DE CAMPOS CUNHA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Autorização Judicial, proposta por Diana da Silva 

Campos, Ana Luiza Silva Campos, Caroliny Silva Campos, Yago César 

Silva Campos e Letícia Silva Campos, representada por sua genitora, 

Diana da Silva Campos, devidamente qualificados. Consta dos autos que, 

os autores são viúva e filhos de César Augusto de Campos Cunha, 

respectivamente, falecido em 20 de dezembro de 2007[1], deixando 

precatório – nº. 0032376-95.2019.8.11.0000, no valor de R$ 42.144,47 

(quarenta e dois mil cento e quarenta e quatro reais e quarenta e sete 

centavos), pugnando por autorização judicial para levantamento. A ação 

foi recebida, por força da decisão de id. 24217549, que concedeu a 

gratuidade processual postulada e determinou a expedição de ofício ao 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, solicitando informações. Conforme 

informado, o valor do precatório se encontrava na 676ª posição da ordem 

cronológica de apresentação da Fazenda Pública Estadual de Mato 

Grosso (id. 25159247). O advogado constituído juntou contrato de 

honorários, no id. 25302957. Instado a se manifestar, o zeloso Ministério 

Público se pronunciou pela manutenção da quota-parte pertencente à 

adolescente, em conta, nos moldes constantes do id. 24123344. 

Observa-se que, a natureza do bem deixado à sucessão prescinde das 

formalidades de partilha, dispensando-se a abertura de inventário ou 

arrolamento, podendo o levantamento da quantia existente, ser feito na 

esfera administrativa, conforme previsão do art. 666 do CPC, com 

expressa referência à Lei n. 6.858, de 24/11/80, que dispõe sobre o 

pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos 

em vida pelos respectivos titulares. Consigne-se que, o recebimento do 

crédito deve observar a ordem cronológica de apresentação, não sendo 

possível o levantamento dos valores por esta via, o que se traduziria em 

burla à necessária isonomia, no recebimento de valores pagos pela 

Fazenda Pública. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

com fundamento nos arts. 487, inciso I e 666, ambos do Código de 

Processo Civil e, via de consequência, determino a EXPEDIÇÃO do 

competente alvará, em favor dos autores, para que possam habilitar-se, 

perante o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, visando o 

levantamento dos valores de forma igualitária entre os herdeiros, 

observando-se a meação da viúva, quando do pagamento. Consigne-se 

que, a quota-parte pertencente à herdeira, Letícia Silva Campos, deverá 

ser depositada em conta judicial, vinculada ao presente processo, até que 

esta alcance a maioridade ou mediante comprovação de necessidade, 

ouvido, previamente, o nobre Ministério Público. Transitada em julgado esta 

decisão, procedam-se às baixas e anotações legais, arquivando-se os 

autos, independentemente de nova determinação. Sem custas. [1] Id. 

15468947 P.I.C. Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1] Id. 15468947

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

Processo Número: 1043636-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO NASSER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA RIBEIRO DA SILVA CASTILHO ROCKENBACH OAB - MT25972/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA NASSER (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: 1043636-29.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE ANTONIO NASSER INVENTARIADO: VERA LUCIA 

NASSER Vistos etc. Trata-se de Ação de Autorização Judicial, proposta 

por José Antônio Nasser, devidamente qualificados. Consta dos autos 

que, Vera Lúcia Nasser, faleceu, em 05 de setembro de 2019[1], era 

solteira, não deixou descendentes, nem ascendentes[2], e vivia 

juntamente com seu irmão e herdeiro, José Antônio Nasser, ora 

requerente. Infere-se que, a falecida deixou saldos em conta bancária, 

perante o Banco Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, 

além de possível saldo em conta, vinculada ao FGTS. A ação foi recebida, 

por força da decisão de id. 24592671, que concedeu a gratuidade 

processual postulada, determinou a busca de bens, por meio dos sistemas 

conveniados e determinou a expedição de ofício ao INSS e a Caixa 

Econômica Federal, solicitando informação, acerca dos valores existentes. 

A busca de valores culminou no bloqueio de R$ 17.836,01 (dezessete mil 

oitocentos e trinta e seis reais e um centavos), proveniente da Caixa 

Econômica Federal, de R$ 14.079,75 (quatorze mil setenta e nove reais e 

setenta e cinco centavos) e de R$ 42.982,36 (quarenta e dois mil 

novecentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos), do Banco do 

Brasil, conforme extrato de id. 24936295 e 25273112. A Caixa Econômica 

Federal, por sua vez, informou que não localizou saldo de PIS ou FGTS, 

em nome da falecida (id. 26583923). A autor informou que, promoveu o 

inventário extrajudicial dos bens deixados pela falecida, perante o Cartório 

do 2º Oficio de Santo Antônio do Leveger/MT, pelo que, pugnou pela 

suspensão do processo, nos moldes constantes do id. 28204595. Foi 

autorizado o levantamento de R$ 2.991,87 (dois mil novecentos e noventa 

e um reais e oitenta e sete centavos), para pagamento das custas 

cartorárias (id. 29346791). O INSS realizou o depósito de valores (id. 

30271871). A escritura pública de inventário e adjudicação foi acostada 

ao id. 31200396. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

com fundamento nos arts. 487, inciso I e 666, ambos do Código de 

Processo Civil e, via de consequência, determino a EXPEDIÇÃO do 

competente alvará, em favor da parte autora, para levantamento dos 

valores depositados e seus rendimentos legais, que deverão ser 

transferidos para a conta corrente nº. 0017228-6, agência nº. 3017, do 

Banco Bradesco, titularizada por Renata Ribeiro da Silva Castilho 

Rockenbach, CPF 845.961.981-87, após o pagamento das custas 

processuais. Isso porque, em razão da existência de benefício econômico 

que a parte detém, esta deixou de preencher os requisitos para a 

concessão da gratuidade, razão pela qual, revogo o benefício de 

gratuidade inicialmente concedido. Transitada em julgado esta decisão, 

procedam-se às baixas e anotações legais, arquivando-se os autos, 

independentemente de nova determinação. Custas pela parte autora. P.I.C. 

Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Juíza de Direito [1] Id. 24486582 [2] Id. 24486997 e 24487010

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002335-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIZ CRISTINA BUSATTO (REQUERENTE)

LARA TAIS BUSATTO (REQUERENTE)

FRANK CESAR BUSATTO (REQUERENTE)

FABIANO LUIZ BUSATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAIR KEMER DE MELO OAB - SE514B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVA ANTONIA BUSATO (DE CUJUS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1002335-68.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: LIZ CRISTINA BUSATTO, LARA TAIS BUSATTO, FABIANO 

LUIZ BUSATTO, FRANK CESAR BUSATTO DE CUJUS: DIVA ANTONIA 

BUSATO Vistos etc. Trata-se de Inventário Negativo, proposto por Liz 

Cristina Busatto, Lara Tais Busatto, Frank César Busatto e Fabiano Luiz 

Busatto, devidamente qualificados. Foi determinada a emenda da inicial, 

para juntada de documentos essenciais, sob pena de indeferimento, 

entretanto, embora intimada, a parte autora deixou decorrer in albis o 

prazo fixado, conforme certificado no id. 30738281. 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, 27 de abril de 

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

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1039639-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA VERONEIDE OLIVEIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO RAMIRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)
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ANA DONITA OLIVEIRA (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: 1039639-38.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSEFA VERONEIDE OLIVEIRA SOARES REQUERIDO: 

FRANCISCO RAMIRO DE OLIVEIRA, ANA DONITA OLIVEIRA Vistos etc. 

Trata-se de Inventário, proposto por Josefa Veroneide Oliveira Soares, 

visando à partilha dos bens deixados por Francisco Ramiro de Oliveira e 

Ana Donita Oliveira, devidamente qualificados. Consta dos autos que, os 

de cujus faleceram, em 20 de janeiro de 2008 e em 13 de setembro de 

2015, respectivamente. Eram casados entre si, e deixaram quatro filhos. A 

ação foi recebida, por força da decisão de id. 24138653, que concedeu a 

gratuidade processual, nomeou a herdeira, Josefa Veroneide Oliveira 

Soares, inventariante, e determinou a busca de bens e valores, por meio 

dos sistemas conveniados, as quais não culminaram em bloqueio de 

valores e nem em localização de veículos. O termo de compromisso foi 

assinado, em 11 de outubro de 2019 e consta do id. 25885402. A 

inventariante deixou decorrer, in albis, o prazo para apresentação das 

primeiras declarações, conforme certificado no id. 28320259. Intimada, 

pessoalmente, a inventariante manteve-se inerte, o que foi certificado no 

id. 29335275 e 30835746. 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 

inventário dependia do cumprimento dos atos que competiam à 

inventariante, entretanto, intimada, por meio de seu advogado constituído, 

deixou decorrer, in albis, o prazo fixado, para a apresentação das 

primeiras declarações. Foi assim que, 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. 

Consigno que, em que pese o entendimento doutrinário e jurisprudencial 

quanto à impossibilidade de extinção de ações de inventário, em face do 

interesse da Fazenda Pública na arrecadação de impostos, o certo é que, 

o desinteresse processual dos herdeiros contribuem para o 

assoberbamento do Poder Judiciário, que acaba, em última análise, por 

arcar com o ônus decorrente desta conduta desidiosa em detrimento dos 

demais jurisdicionados. Ademais, a Fazenda Pública dispõe de medidas 

administrativas efetivas e de legitimidade para o recebimento de eventuais 

débitos do falecido, não se limitando ao processo de inventário. 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, 27 de abril de 2020. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1043084-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MUSIS FILHO OAB - MT22286/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(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: 1043084-98.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA LUIZA FERREIRA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Autorização Judicial, proposta por Maria Luiza Ferreira, devidamente 

qualificada. Consta dos autos que, a autora é viúva[1] de Joaquim de 

Souza Ferreira, falecido em 14 de outubro de 2018[2], com quem teve três 

filhos, Ana Rita Souza Ferreira, Ricardo Souza Ferreira e Aryanna Souza 

Ferreira. Infere-se que, o falecido deixou saldo, em conta bancária, 

perante o Bando Bradesco e o Banco Itaú, além de eventual saldo em 

conta vinculada ao FGTS e de benefício previdenciário, perante o INSS, 

pelo que pugnou por autorização judicial, para seu levantamento. A ação 

foi recebida, por força da decisão de id. 17161874, que concedeu a 

gratuidade postulada, determinou a busca dos valores, por meio dos 

sistemas conveniados e a expedição de ofício ao Banco Itaú, Bradesco, 

Caixa Econômica Federal, assim como, ao INSS. A busca de valores 

culminou no bloqueio de R$ 608,08 (seiscentos e oito reais e oito 

centavos), conforme extrato, acostado ao id. 17700710. O Banco Itaú 

Unibanco S.A., informou que o valor de R$ 608,08 (seiscentos e oito reais 

e oito centavos) já se encontrava, em conta judicial (id. 18490598), bem 

como, o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), diretamente, na conta 

bancária do patrono da autora (id. 20021061). A Caixa Econômica Federal, 

por sua vez, realizou o depósito de R$ 981,04 (novecentos e oitenta e um 

reais e quatro centavos), conforme comprovante de id. 18816127. O INSS 

efetuou o depósito de R$ 445,20 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e 

vinte centavos), proveniente de resíduo de amparo social ao idoso (id. 

22237293). O Banco Bradesco, por fim, informou que não localizou saldo, 

em conta bancária, titularizada pelo falecido (id. 25748395) – id. 25748395. 

Observa-se que, a natureza do bem deixado à sucessão prescinde das 

formalidades de partilha, dispensando-se a abertura de inventário ou 

arrolamento, podendo o levantamento da quantia existente, ser feito na 

esfera administrativa, conforme previsão do art. 666 do CPC, com 

expressa referência à Lei n. 6.858, de 24/11/80, que dispõe sobre o 

pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos 

em vida pelos respectivos titulares. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento nos arts. 487, inciso I e 

666, ambos do Código de Processo Civil e, via de consequência, determino 

a EXPEDIÇÃO do competente alvará, em favor da autora, para 

levantamento dos valores depositados e seus rendimentos legais, que 

deverão ser transferidos para a conta bancária a ser informada, em 05 

(cinco) dias, tendo em vista o substabelecimento de poderes, sem reserva 

(id. 29093748). Transitada em julgado esta decisão, procedam-se às 

baixas e anotações legais, arquivando-se os autos, independentemente 

de nova determinação. Sem custas. P.I.C. Cuiabá-MT, 07 de abril de 2020. 

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

16975620 [2] Id. 16975621

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

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

Processo Número: 1013479-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. M. N. (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX TOCANTINS MATOS OAB - MT5483-O (ADVOGADO(A))

ELISA CERENA CARVALHO OAB - MT24035/O (ADVOGADO(A))

KLEBER TOCANTINS MATOS OAB - MT4982-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. D. A. N. (TESTEMUNHA)

 

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 : 

1013479-39.2020.8.11.0041. TESTEMUNHA: LINDSON RAMATHIS MEIRA 

NASCIMENTO TESTEMUNHA: GISELLY CRISTINA DE ARRUDA 

NASCIMENTO Vistos. Pressuposto da ação de exoneração de alimentos é 

a existência dessa obrigação, entretanto, analisando o processo, 

verifica-se que o requerente deixou de juntar documento indispensável à 

propositura da presente ação (art. 320 do CPC), qual seja, cópia da 

sentença ou cópia do acordo e a devida homologação judicial transitada 
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em julgado que fixou os alimentos definitivos que se pretende exonerar. 

Ainda, analisando-se atentamente a inicial, bem como os documentos que 

a instruem, verifica-se não haver fundamento, para o deferimento da 

gratuidade da justiça pretendida, a se aferir pela profissão e rendimentos 

do requerente, que não se coadunam com a alegada pobreza, razão pela 

qual, indefiro o pedido de gratuidade. Desta forma, intime-se o autor, para 

emendar a inicial, 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003388-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIA BATISTA DA SILVA OAB - MT19837/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. M. D. S. (REU)

D. P. M. D. S. (REU)

E. K. M. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTHUR MONTEIRO MORAIS COELHO OAB - MT23653/O-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

V. C. P. D. A. (TESTEMUNHA)

J. P. D. S. (TESTEMUNHA)

 

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 : 

1003388-55.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SANDRA MARIANO DA SILVA 

REU: EVELLYN KATYANNE MARIANO DE SOUZA, MARIA VITORIA 

MARIANO DA SILVA, D. P. M. D. S. Vistos. Indefiro o requerimento retro, 

haja vista que o subscritor não cumpriu a determinação do art. 112, do 

Código de Processo Civil. Assim, intime-se o nobre causídico, sobre a 

necessidade de cumprir o que determina o citado artigo, cientificando-o 

que, enquanto não comprovar a notificação da renúncia à sua constituinte, 

continua representando seus interesses. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003388-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIA BATISTA DA SILVA OAB - MT19837/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. M. D. S. (REU)

D. P. M. D. S. (REU)

E. K. M. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTHUR MONTEIRO MORAIS COELHO OAB - MT23653/O-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

V. C. P. D. A. (TESTEMUNHA)

J. P. D. S. (TESTEMUNHA)

 

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 : 

1003388-55.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SANDRA MARIANO DA SILVA 

REU: EVELLYN KATYANNE MARIANO DE SOUZA, MARIA VITORIA 

MARIANO DA SILVA, D. P. M. D. S. Vistos. Indefiro o requerimento retro, 

haja vista que o subscritor não cumpriu a determinação do art. 112, do 

Código de Processo Civil. Assim, intime-se o nobre causídico, sobre a 

necessidade de cumprir o que determina o citado artigo, cientificando-o 

que, enquanto não comprovar a notificação da renúncia à sua constituinte, 

continua representando seus interesses. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0032798-25.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA JACINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FATIMA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT22784-O 

(ADVOGADO(A))

FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE OAB - MT6187-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTONIEL VIEIRA MACHADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0032798-25.2011.8.11.0041. 

REQUERENTE: SONIA MARIA JACINTO REQUERIDO: OTONIEL VIEIRA 

MACHADO Vistos. Defiro o requerimento constante do id. 29590726. 

Expeça-se a segunda via do formal de partilha. Após, arquivem-se os 

autos com as baixas pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de março de 

2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1026039-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CESAR DE ARRUDA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA OAB - MT13558/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIE EMILIE ZATTAR DE ARRUDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1026039-81.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: DIEGO CESAR DE ARRUDA BORGES REQUERIDO: GRACIE 

EMILIE ZATTAR DE ARRUDA Vistos. Cuida-se de ação em que a parte 

autora pediu a homologação da desistência da ação (id. 18256149). É o 

breve relatório. D E C I D O. HOMOLOGO o pedido de desistência da ação 

constante do id. 29224784 e declaro extinto o processo, nos termos do 

art. 485, inciso VII, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se. Custas recolhidas. P. I. C. Cuiabá/MT, 23 de 

março de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1033935-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DOS ANJOS (REQUERENTE)

ALLAN JONNYS MARTINS DOS ANJOS (REQUERENTE)

KAMILA MARTINS DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRYONE MARANA CARDOSO OAB - MT22772/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILCE MARTINS PEREIRA DOS ANJOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GRYONE MARANA CARDOSO OAB - MT22772/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA APARECIDA GARCIA (REQUERENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1033935-78.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: GABRIEL DOS ANJOS, ALLAN JONNYS MARTINS DOS 

ANJOS, KAMILA MARTINS DOS ANJOS REQUERIDO: NILCE MARTINS 

PEREIRA DOS ANJOS Vistos. Trata-se de ação em que foi determinada a 

emenda da petição inicial, a fim de que fosse instruída com documento 

imprescindível para seu processamento, o que não foi promovido pela 

parte autora, conforme certidão exarada junto ao id. 18101467. É o sucinto 

relatório. D E C I D O. A ausência de documento imprescindível para 

propositura da ação (CPC, art. 321), impõe 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 
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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 VI, do Código de Processo 

Civil, INDEFIRO a inicial e, por conseguinte, nos termos do art. 485, inciso I, 

do mesmo Código, DECLARO extinto o processo sem resolução de mérito. 

Justiça gratuita. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1046136-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. P. C. B. (REQUERENTE)

C. E. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DOS SANTOS PEREIRA REIS OAB - MT22243/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1046136-68.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: CARLOS EDUARDO BORRER, EZENAIDE PEREIRA COSTA 

BORRER Vistos. Carlos Eduardo Borrer e Ezenaide Pereira Costa Borrer 

aforaram Ação de Divórcio Direto Consensual, pela qual pretendem a 

dissolução do vínculo conjugal e a homologação do acordo – Id. 24924248. 

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 junto ao id. 24924256. 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. Defiro aos 

postulantes a gratuidade da justiça. Dê-se ciência ao Ministério Público. P. 

I. C. Cuiabá, 27 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1058992-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIELMA CRISTINA DA SILVA SOUZA (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 : 

1058992-64.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: MARLI DOS SANTOS 

EXECUTADO: MARIELMA CRISTINA DA SILVA SOUZA 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 de Sentença, proposto por Ludimylla Ken’Nuir Silva Santos 

representada por Marli dos Santos em face de Marielma Cristina da Silva 

Sousa. 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 novembro/2019 (id. 27232750), 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, 28 

de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1057986-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO RODRIGUES RIBEIRO 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 : 

1057986-22.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: REGINA MARTA DA SILVA 

EXECUTADO: SEBASTIAO RODRIGUES RIBEIRO DA SILVA 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 de Sentença, proposto por Francielly Marta 

Rodrigues da Silva representada por Regina Marta da Silva em face de 

Sebastião Rodrigues Ribeiro 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 o mês de novembro/2019 (id. 26963874), 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1057909-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEICIANE FARIAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ÉDSON SILVA SANTOS (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 : 

1057909-13.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: CLEICIANE FARIAS DOS 

SANTOS EXECUTADO: ÉDSON SILVA SANTOS 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 de Sentença, proposto por Sarah Sthéfanie dos Santos 

Santos representada por Cleiciane Farias dos Santos em face de Édson 

Silva Santos. 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. Expeça-se 

carta precatória. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1058986-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIELMA CRISTINA DA SILVA SOUZA (EXECUTADO)

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 : 

1058986-57.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: MARLI DOS SANTOS 

EXECUTADO: MARIELMA CRISTINA DA SILVA SOUZA 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 de Sentença, proposto por Ludimylla Ken’Nuir Silva Santos 

representada por Marli dos Santos em face de Marielma Cristina da Silva 

Sousa. 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. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1059000-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARTA SIMOES BARATA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MAGNO DE ARRUDA (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 : 

1059000-41.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: ANA MARTA SIMOES BARATA 

EXECUTADO: CARLOS MAGNO DE ARRUDA 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. Compulsando os 

autos, verifico que a inicial não está acompanhada da certidão de 

nascimento do infante, ou documento de identidade documento 

indispensável para propositura da ação. 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. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1060784-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILEIDE DA SILVA RANGEL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODISNEI CAVALCANTE PERES (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 : 

1060784-53.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: MILEIDE DA SILVA RANGEL 

EXECUTADO: CLODISNEI CAVALCANTE PERES 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 de Sentença, proposto por Deborah Gabrielly Rangel Peres, 

Lucas Daniel Rangel Peres e Israel Gabriel Rangel Peres representados 

por Mileide da Silva Rangel em face de Clodisnei Cavalcante Peres. 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 

novembro/2019 (id. 27608099), 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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011308-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACELINA FERREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA (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 : 

1011308-46.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: ACELINA FERREIRA DE SOUZA 

EXECUTADO: MARIA APARECIDA DE SOUZA Vistos. Acolho a emenda 

constante em id. 24547875. Cuida-se de Cumprimento de Sentença, 

proposto por Robson Guilherme de Carvalho representado por Acelina 

Ferreira de Souza em face de Maria Aparecida de Souza. 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 

fevereiro/2019 (id. 18767823), 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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1054221-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELENE DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIVALDO DE SOUZA (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 : 

1054221-43.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: ROSELENE DA SILVA 

EXECUTADO: ROSIVALDO DE SOUZA 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 Kelvyn da Silva de Souza 

representado por Roselene da Silva em face de Rosivaldo de Souza. 

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. 26299163), 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. Expeça-se 

carta precatória. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1055602-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CONCEICAO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO NONATO DA SILVA (EXECUTADO)

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 : 

1055602-86.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: PATRICIA CONCEICAO DA 

SILVA EXECUTADO: LUCIANO NONATO 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 Leticia Vitoria Conceição da Silva 

representada por sua genitora Patricia Conceição da Silva em face de 

Luciano Nonato 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. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1040090-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RAFAEL SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE MELINA ROCHA (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 : 

1040090-63.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: DIEGO RAFAEL SOUZA 

EXECUTADO: REGIANE MELINA ROCHA Vistos. Recebo os autos na forma 

declinada. Acolho a emenda constante em id. 30913288. 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 

João Gabriel Rocha Souza representado por seu genitor Diego Rafael 

Souza em face de Regiane Melina Rocha. 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. Sergio Valério Juiz de Direito

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

Processo Número: 1005988-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK OAB - MT13494-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. M. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA DA CUNHA PEREIRA OAB - MT16214-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que nesta data foi realizada a intimação via DJE do(a) 

advogado(a) da parte requerente, para, querendo, apresentar resposta 

aos embargos à execução no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004539-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. R. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARILDO PEREIRA OAB - MT10237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. D. C. (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004539-22.2019.8.11.0041. REQUERENTE: WAGNER ROGERIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: SONIA APARECIDA DE CARVALHO Vistos. 

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso proposta por Wagner Rogerio de 

Oliveira em face de Sonia Aparecida Ferreira de Oliveira aduzindo que 

convolaram núpcias em 21 de março de 2016, sob o regime da Comunhão 

Parcial de Bens, e encontram-se separados de fato, o requerente não tem 

qualquer intenção de voltar a conviver como marido e mulher, sendo 

impossível haver uma reconciliação, até mesmo porque o autor já 

constituiu nova família. A inicial foi recebida em 22 de março de 2019 – id. 

18821108, momento em que fora designada audiência de conciliação. Em 

duas oportunidades, as audiências restaram infrutíferas – id. 20723129 e 

id. 22442804. Vieram os autos conclusos. É o relatório. D E C I D O. 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. 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 

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. Determino a intimação por 

edital da requerida, tendo em vista encontrar-se em local incerto e não 

sabido. Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o necessário, 

arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 05 de 

fevereiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1011369-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. S. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS CARVALHO DA SILVA OAB - MT21326-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. P. D. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO 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 Guarda, proposta pela avó materna, Ana Maria 

de Souza Gualberto, em face de Gilmar Rodrigues Pereira da Rosa, 

buscando regularizar a guarda de sua neta Rebeca Gualberto Rodrigues, 

que de fato já reside com ela. A requerente é avó materna da criança, e 

relata que a genitora da Rebeca Gualberto Rodrigues, faleceu em 01 de 

novembro de 2019 (id. 30229727). Analisando detidamente os autos, 

constato que a autora pleiteia liminarmente a guarda provisória da infante, 

alegando que necessita realizar a matrícula escolar, regularizar a 

representação no plano de saúde, entre outras atribuições. Importante 

ressaltar que a criança está vivendo sem a presença do pai, que de 

acordo com a exordial foi acusado, pela genitora da menor no ano de 

2016, por abuso de incapaz, sendo vítima a sua enteada, irmã de Rebeca 

Gualberto Rodrigues, onde consta nos autos em id. 30229729, o Boletim 

de Ocorrência. No que se refere o pedido de tutela de urgência, diante dos 

fatos narrados, defiro o pedido. Sobre o tema, o Código Civil preceitua: 

Art. 1.728. Os filhos menores são postos em tutela: I - com o falecimento 

dos pais, ou sendo estes julgados ausentes; Diante do exposto, nomeio 

Ana Maria de Souza Gualberto, como tutora provisória de Rebeca 

Gualberto Rodrigues, visto que, regulariza a situação fática já existente. 

Intime-se, para que, em 05 (cinco) dias, compareça na Secretaria desta 

Vara Judicial, para assinar o termo de compromisso. Atentando aos fatos 

narrados nos autos, entendo prudente a realização de estudo 

psicossocial e audiência de tentativa de conciliação. Para tanto, determino 
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que a Equipe Multidisciplinar deste Juízo realize estudo psicossocial do 

caso, no prazo impreterível de 60 (sessenta) dias, a ser realizado com a 

requerente, o requerido e a infante. Em seguida, dê-se vista ao Ministério 

Público para parecer. Designo audiência de conciliação para o dia 03 de 

junho 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. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de 

Direito

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

Processo Número: 1023214-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALKIRIA CARVALHO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS OAB - MT26144/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ALESSANDRO PERES DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ CERTIDÃO IMPULSIONAMENTO Em observância 

ao § 4º do art. 203 do CPC e orientação do art. 790 da CNGC, intimo a 

parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo legal, cujo prazo iniciará quando do retorno deste. Cuiabá, 28 de 

abril de 2020 Flaviane Aparecida L. Silva Analista Judiciária - 11.651 SEDE 

DO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0036604-68.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEINE CARLA MONTEIRO DA SILVA PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO SERGIO DE ANDRADE TECHI OAB - MT11336-O (ADVOGADO(A))

MARISA NEVES DE CARVALHO PERRI OAB - MT9843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DE BARROS ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

JOSE PEDRO MARIANO OAB - SP33681-O (ADVOGADO(A))

IVANIL MARIA DE BARROS (ESPÓLIO)

 

Vistos. Colha-se o parecer do Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de 

fevereiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0036604-68.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEINE CARLA MONTEIRO DA SILVA PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO SERGIO DE ANDRADE TECHI OAB - MT11336-O (ADVOGADO(A))

MARISA NEVES DE CARVALHO PERRI OAB - MT9843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DE BARROS ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

JOSE PEDRO MARIANO OAB - SP33681-O (ADVOGADO(A))

IVANIL MARIA DE BARROS (ESPÓLIO)

 

Vistos. Colha-se o parecer do Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de 

fevereiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1014151-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DAYMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO NASCIMENTO OAB - MT1311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo: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 : 

1014151-47.2020.8.11.0041. REQUERENTE: DAYMAR OLIVEIRA DE 

ALMEIDA, JUCINEIA ALMEIDA DE OLIVEIRA Vistos. Defiro o pedido de 

gratuidade processual, nos termos dos artigos 98 e 99, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Advirto que, com relação à partilha de bens, não sendo 

comprovada a propriedade dos bens, a partilha ficará restrita apenas ao 

campo obrigacional. 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

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1061433-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTILIA CRISTINA HAUG ISERNHAGEN (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO GARCIA BARBOSA OAB - MT17134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTHA JOHANNA HAUG (DE CUJUS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1061433-18.2019.8.11.0041. 

INVENTARIANTE: OTILIA CRISTINA HAUG ISERNHAGEN DE CUJUS: 

MARTHA JOHANNA HAUG Vistos. Otília Cristina Haug Isernhagen ajuizou 

Ação de Inventário em razão do falecimento de sua irmã Martha Johanna 

Haug, falecida em 01.11.2019, solteira, não deixou filhos e deixou bens a 

inventariar, conforme consta na certidão de óbito acostada junto ao id. 

27680087. A ação foi recebida nos moldes da decisão constante do id. 

27877050, que deferiu o recolhimento das custas processuais ao final, 

nomeou a requerente como inventariante e determinou a apresentação 

das primeiras declarações. Termo de compromisso expedido no id. 

29256987. Primeiras declarações acostadas no id. 30232537. Junto com 

as primeiras declarações fora procedida a juntada da certidão de 

inexistência de testamento no id. 30232081, bem como as certidões 

negativas de débitos fiscais (Estadual e Federal) nos ids. 30232085 e 

30232087, bem como requerido a transferência integral da quantia 

disponível em conta corrente deixada pela falecida para a inventariante. É 

o necessário à análise e decisão. Preliminarmente, defiro parcialmente o 

requerimento constante das primeiras declarações, no que tange ao 

levantamento do saldo bancário, para quitação dos débitos elencados nas 

primeiras declarações, mediante prestação de contas, a serem prestadas 

no prazo de 20 (vinte) dias. Expeça-se alvará judicial autorizando a 

inventariante Otília Cristina Haug Isernhagen a proceder ao levantamento 

de R$ 98.647,63 (noventa e oito mil, seiscentos e quarenta e sete reais e 

sessenta e três centavos) junto ao Banco Santander (Agência 3466), da 

conta em nome da inventariada Martha Johanna Haug. Outrossim, verifico 

que a inventariante não trouxe aos autos as certidões de óbito dos 

genitores da inventariada, bem como a certidão negativa de débitos fiscais 

expedida pela Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT e de Chapada dos 

Guimarães/MT. Sendo assim, intime-se a inventariante por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra integralmente a 

decisão emanada junto ao id. 27877050, sob pena de remoção. Intime-se. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0013650-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. D. P. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0013650-81.2018.8.11.0041. 

EXEQUENTE: JESSICA RIBEIRO DA PAZ EXECUTADO: ALEX RAMOS DE 

SOUZA Vistos. Cuida-se de ação em que a parte autora foi intimada 

pessoalmente para promover o regular andamento do processo, porém 

não houve manifestação, conforme certidão de decurso de prazo 

constante do id. 25196993. É o relatório. D E C I D O. Considerando que a 

parte requerente foi intimada para promover o regular andamento do feito 
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e não houve manifestação, DECLARO EXTINTO o processo, nos termos do 

art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Ministério 

Público. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as baixas 

necessárias. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá, 06 de abril de 2020. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1058979-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DIAS DE AQUINO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YVES MARCEL QUIXABEIRA DO NASCIMENTO (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 : 

1058979-65.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: CAMILA DIAS DE AQUINO 

NASCIMENTO EXECUTADO: YVES MARCEL QUIXABEIRA DO 

NASCIMENTO 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 de Sentença, proposto 

por Ruan Gabriel Dias do Nascimento representado por Camila Dias de 

Aquino Nascimento em face de Yves Marcel Quixabeira do Nascimento. 

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 novembro/2019 (id. 27227334), 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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1054195-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CALIXTO DE HOLANDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELDER JHONNY FIGUEIREDO DA GAMA (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 : 

1054195-45.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: ANDREA CALIXTO DE 

HOLANDA EXECUTADO: WELDER JHONNY FIGUEIREDO DA GAMA 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 de Sentença, proposto por Enzo Miguel 

Holanda da Gama representado por Andrea Calixto de Holanda em face de 

Welder Jhonny Figueiredo da Gama. 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 novembro/2019 (id. 26295156), 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028587-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SAVIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA NASCIMENTO DE ALENCAR (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 : 

1028587-45.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: MARCOS SAVIO DA SILVA 

EXECUTADO: ALESSANDRA NASCIMENTO DE ALENCAR Vistos. Defiro o 

pedido de gratuidade processual, nos termos dos artigos 98 e 99, § 2º, do 

Código de Processo Civil. Verifico que consta realmente nos termos do 

acordo homologado em id. 21325656, em que fora homologado o direito de 

convivência paternal, nos seguintes termos: “Marcos Savio da Silva - 

exercerá o direito de visita em dois finais de semana alternados por mês, 

iniciando o direito de visita no primeiro final de semana após a 

homologação do acordo aqui pactuado”. Entretanto, o autor alega que está 

sem conseguir exercer o seu direito de convivência desde o mês de 

agosto de 2018. Cite-se e intime-se a executada, pessoalmente, por 

mandado, para que cumpra a sentença homologatória de id. 21325656, no 

prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de serem adotadas as medidas 

judiciais cabíveis, inclusive uma reversão da guarda. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1055606-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA COSTA MATOS PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALLAN ALVES SILVESTRE (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 : 

1055606-26.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: SABRINA COSTA MATOS 

PEREIRA EXECUTADO: CARLOS ALLAN ALVES SILVESTRE 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 Carlos Allan 

Junior Matos Silvestre, Kleiton Allan Matos Silvestre e Samuel Allan Matos 

Silvestre representados por Sabrina Costa Matos Pereira em face de 

Carlos Allan Alves Silvestre. 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 novembro/2019 (id. 26521230), 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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1054213-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA ALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON DE SOUSA OLIVEIRA (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 : 

1054213-66.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: VALDINEIA ALVES 

EXECUTADO: JEFERSON DE SOUSA OLIVEIRA Vistos. Acolho os autos na 

forma declinada. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por 

Mariana Alves de Oliveira representada por sua genitora Valdineia Alves 

em face de Jeferson de Sousa Oliveira. Desta forma, recebo a inicial nos 

termos do art. 528 do Código de Processo Civil. Proceda-se a citação do 
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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 novembro/2019 (id. 26296781), 

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. Sem prejuízo, OFICIE-SE a empresa 

empregadora do executado, para que, proceda ao desconto dos alimentos 

nos termos do acordo de id. 26296787. Sirva cópia da presente como 

mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1056425-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE MARQUES DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINHO PINHEIRO 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 : 

1056425-60.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: EUNICE MARQUES DE ARRUDA 

EXECUTADO: MARINHO PINHEIRO DA SILVA 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 de Sentença, proposto por Michelly de Arruda Silva 

representada por Eunice Marques de Arruda em face de Marinho Pinheiro 

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. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1040087-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RAFAEL SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE MELINA ROCHA (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 : 

1040087-11.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: DIEGO RAFAEL SOUZA 

EXECUTADO: REGIANE MELINA ROCHA Vistos. Acolho a emenda 

constante em id. 25310182. Cuida-se de Cumprimento de Sentença, 

proposto por João Gabriel Rocha Souza representado por Diego Rafael 

Souza em face de Regiane Melina Rocha. 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. 23833231), 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1049528-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILENE DE JESUS SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE VIANA 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 : 

1049528-16.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: MILENE DE JESUS SIQUEIRA 

EXECUTADO: CARLOS HENRIQUE VIANA RODRIGUES 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 Cumprimento de Sentença, proposto por Carlos Felipe 

Siqueira Rodrigues representado por sua genitora Milene de Jesus 

Siqueira em face de Carlos Henrique Viana Rodrigues. Compulsando os 

autos, verifico que a inicial não está acompanhada da certidão de 

nascimento do infante, ou documento de 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 do infante, sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1049518-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILENE DE JESUS SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE VIANA 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 : 

1049518-69.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: MILENE DE JESUS SIQUEIRA 

EXECUTADO: CARLOS HENRIQUE VIANA RODRIGUES 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 Cumprimento de Sentença, proposto por Carlos Felipe 

Siqueira Rodrigues representado por sua genitora Milene de Jesus 

Siqueira em face de Carlos Henrique Viana Rodrigues. Compulsando os 

autos, verifico que a inicial não está acompanhada da certidão de 

nascimento do infante, ou documento de identidade, o que 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 do infante, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1055591-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CONCEICAO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO NONATO 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 : 

1055591-57.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: PATRICIA CONCEICAO DA 

SILVA EXECUTADO: LUCIANO NONATO DA SILVA Vistos. Recebo os 

autos na forma declinada. Cuida-se de Cumprimento de Sentença, 

proposto por Leticia Vitória Conceição da Silva e Junior Nonato da Silva 

representados por Patricia Conceição da Silva em face de Luciano Nonato 

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 o mês 

de novembro/2019 (id. 26519400), mais as parcelas que vencerem no 
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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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037072-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CAMPOS DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA VALERIA RODRIGUES DA SILVA (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 : 

1037072-34.2019.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARCELO 

CAMPOS DE SOUZA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CLAUDIA VALERIA 

RODRIGUES DA SILVA Vistos. Considerando a manifestação de id. 

23208899, retifique-se os polos processuais. Cuida-se de Ação de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, 

aforada por Marcelo Campos de Souza em face de Claudia Valeria 

Rodrigues da Silva Dorileo. 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 18 de 

agosto de 2020, às 14h00min, 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 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. Com relação ao pedido 

de justiça gratuita, verifico que não consta nos autos a declaração de 

hipossuficiência do autor, que se qualificou como psicólogo, mas não 

demonstrou seus rendimentos mensais, para justificar a necessidade de 

tal benefício. Sendo assim, condiciono o deferimento do benefício, desde 

que comprove que faz jus ao benefício da justiça gratuita, no prazo de 15 

(quinze) dias. Sirva cópia da presente como mandado. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1018146-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA TABORDA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Valéria Grecco Teixeira OAB - MT12594-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

CASSIA CAROLINA AMARAL DE MORAES (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 : 

1018146-05.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ALZIRA TABORDA DE 

MORAES REQUERIDO: MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA, CASSIA 

CAROLINA AMARAL DE MORAES Vistos. Acolho a emenda de id. 

27456978. Trata-se de Ação de Guarda dos infantes Gustavo Ferreira de 

Moraes e Pedro Henrique Ferreira de Moraes proposta por Alzira Taborda 

de Moraes em face de Marcos Antonio Ferreira da Silva e Cassia Carolina 

Amara de Moraes. Considerando que não consta nos autos que as 

crianças estejam na iminência de sofrer dano irreparável ou de difícil 

reparação, por ora, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela. Determino 

que a Equipe Multidisciplinar deste Juízo realize estudo psicossocial do 

caso, no prazo impreterível de 60 (sessenta) dias. Em seguida, dê-se vista 

ao Ministério Público para parecer. Ainda, tendo em vista que os 

requeridos encontram-se em local incerto e não sabido, proceda-se com a 

consulta de informações sobre o atual endereço dos requeridos, no 

BACENJUD. Com o resultado das buscas, conclusos. Sirva cópia da 

presente como mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047903-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA DE CARVALHO (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 : 

1047903-44.2019.8.11.0041. AUTOR(A): EVA MARIA DE OLIVEIRA REU: 

MARTA DE CARVALHO Vistos. Acolho a emenda de id. 27587081. 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 Eva Maria de Oliveira em face de Marta de Carvalho. Diante 

da plausibilidade do pedido, conferida pelos documentos de id. 25319379, 

em que comprovam que a requerida é portadora de Síndrome de Dawn 

(CID 290, F71), defiro o pedido de curatela provisória e nomeio a 

requerente Eva Maria de Oliveira como curadora provisória, mediante 

compromisso. Cite-se e intime-se a requerida para comparecer perante 

este Juízo no dia 17 de setembro de 2020, às 13h30min para ser 

entrevistada. Após a audiência, poderá a requerida 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 a requerida encontra-se em condições de locomoção para se 

apresentar em Juízo. Com as informações, conclusos. Conste do mandado 

que a mesma 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-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1047937-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINDO RODRIGUES DE MORAES (REQUERENTE)

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:

FERNANDA ALVES DA GUIA MORAES (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 : 

1047937-19.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ALCINDO RODRIGUES DE 

MORAES REQUERIDO: FERNANDA ALVES DA GUIA MORAES Vistos. 

Acolho a emenda de id. 28438751. 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 Alcindo 

Rodrigues de Moraes em face de Fernanda Alves da Guia Moraes. Diante 

da plausibilidade do pedido, conferida pelos documentos de id. 25329182, 

em que comprovam que a requerida é portadora de Transtornos Globais 

de Desenvolvimento e Retardo Mental com Alteração de Comportamento 

(CID, F84.8, F70.8), defiro o pedido de curatela provisória e nomeio o 

requerente Alcindo Rodrigues de Moraes como curador provisório, 

mediante compromisso. Cite-se e intime-se a requerida para comparecer 

perante este Juízo no dia 17 de setembro de 2020, às 14h30min para ser 

entrevistada. Após a audiência, poderá a requerida impugnar o pedido no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 20 de 586



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 a requerida encontra-se em condições de locomoção para se 

apresentar em Juízo. Com as informações, conclusos. Conste do mandado 

que a mesma 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0050985-76.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA CARDI (REQUERENTE)

BRUNO CARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIA APARECIDA FRANTZ OAB - MT7929-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CARDI FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0050985-76.2014.8.11.0041. 

REQUERENTE: BRUNO CARDI, MAIRA CARDI REQUERIDO: MARIO CARDI 

FILHO Vistos. Bruno Cardi ajuizou Ação de Inventário, em razão do 

falecimento de Mario Cardi Filho. A ação foi recebida nos moldes da 

decisão constante do id. 25441886, que determinou a emenda da inicial, 

com relação aos seguintes documentos: a) atribuir à causa, valor 

estimativo dos bens, pois certamente o valor atribuído não tem um mínimo 

de coerência; b) complementar o pagamento, nos termos daquela decisão; 

c) juntar fotocópia de documento de identidade do requerente; d) juntar 

fotocópia de documento de identidade, bem Como de certidão de óbito do 

de cujus. Na movimentação do id. 25441887 o requerente procedeu a 

emenda da exordial, colacionando aos autos os documentos determinados 

por este juízo, bem como atribuindo o valor corrigido da causa e 

recolhendo as custas remanescentes. A certidão de óbito do falecido 

acostada no id. 25441887, consta que o mesmo era solteiro, deixou filhos 

e bens a inventariar. Custas recolhidas no id. 25441888. Acolhida a 

emenda da inicial na decisão exarada junto ao id. 25441889, onde nomeou 

o requerente como inventariante e determinou a apresentação das 

primeiras declarações. Termo de compromisso no id. 25441991. Id. 

25441993 foi requerido pelo inventariante a dilação do prazo para 

apresentação dos documentos determinados por este juízo. Id. 25441997 

consta a determinação visando intimar pessoalmente o inventariante, para 

dar andamento no processo, tendo em vista sua inércia, mesmo depois de 

deferido a dilação do prazo requerido. Primeiras declarações – id. 

25442002. Na decisão do id. 25442003 foi observado que as primeiras 

declarações foram prestadas sem os documentos necessários. Portanto, 

determinou-se o prazo de 15 (quinze) dias, para a juntada dos 

documentos, bem como a determinação para o bloqueio dos valores por 

meio do sistema BACENJUD. Extrato de bloqueio via BACENJUD no id. 

25442004. Mandado de intimação expedido no id. 25442008, visando a 

intimação do inventariante para dar andamento no processo, sob pena de 

extinção, bem como a certidão de decurso de prazo junto ao id. 25442009. 

Certidão negativa de débitos expedida pela Prefeitura Municipal de 

Cuiabá/MT – id. 25442032 - fl. 05 e no id. 25442033 consta as certidões de 

débitos Federais e Estaduais – fls. 01 e 02. Certidão de inexistência de 

testamento acostada junto ao id. 25442033, fls. 03/04/05. Cartas de 

citação expedidas no id. 25442091, objetivando a citação das herdeiras 

Maíra Cadi e Maria Beatriz Pelacani Cardi. Na movimentação junto ao id. 

25915987 fora apresentada a petição da herdeira Maíra Cardi 

concordando com as primeiras declarações. Id. 27495078 consta a 

petição solicitando a conversão da presente demanda, bem como 

apresentado o esboço de partilha devidamente assinado pelos herdeiros. 

Certidões negativas de débitos fiscais (Municipal, Estadual e Federal) 

devidamente atualizadas nos ids. 28427583, 31184005, 31184007 e 

31184008. É o relatório. D E C I D O. Cuida-se de Ação de Inventário em 

que foi postulada a conversão para o rito de Arrolamento Sumário e 

apresentado acordo de partilha no id. 27495078, estabelecendo a divisão 

dos bens em conformidade com o art. 2.017, do Código Civil, partilhado em 

partes iguais entre os 03 (três) herdeiros, todos devidamente qualificados 

e identificados nas primeiras declarações. Assim sendo, considerando 

que todos os herdeiros gozam da plena capacidade civil e estão 

representados por seus respectivos advogados, CONVERTO o inventário 

para o rito do Arrolamento Sumário, previsto no art. 659 do Código de 

Processo Civil. No mérito, verifico que foi comprovado registro da 

aquisição da propriedade do imóvel que compõe o acervo hereditário com 

a juntada da matrícula imobiliária no id. 25442018. Outrossim, foi 

comprovada a inexistência de débitos fiscais com a juntada das certidões 

negativas nos ids. 28427583, 31184005, 31184007 e 31184008. Com 

relação ao recolhimento ou da isenção do ITCD, consoante o disposto no 

art. 659, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, deverá ser lançado 

administrativamente, impondo-se a expedição do formal de partilha sem 

que se exija a sua comprovação. Nesse sentido, segue acórdão proferido 

pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL - 

ARROLAMENTO DE BENS - SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA 

PARTILHA PROLATADA ANTES DO RECOLHIMENTO DO ITCD MAS 

CONDICIONANDO O REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DOS BENS AO 

RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS DEVIDOS NA FORMA DAS NOVAS 

DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL - AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZOS - RECURSO DESPROVIDO. Na forma do novo CPC não se 

exige a juntada de certidão ou isenção do ITCD antecipadamente, sendo 

que após a homologação da partilha o Fisco será intimado para 

providenciar o lançamento administrativo do imposto devido na forma do 

que dispõe o Art. 659, § 2º e 662, § 2º do CPC. Não há falar em prejuízo 

ao Fisco diante da homologação da partilha sem que a parte tenha 

recolhido o ITCD na forma do Art. 192 do CTN tendo em vista que o 

registro/transferência do bem está condicionado a comprovação do 

recolhimento do tributo devido. (TJMT. Ap 57272/2017, DESA. MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) No 

mesmo sentido é uníssona a jurisprudência do Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal, a exemplo do julgado a seguir: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO SOB O RITO DE 

ARROLAMENTO SUMÁRIO. DÍVIDA DE IPTU DE IMÓVEL QUE NÃO 

COMPÕE O ACERVO PATRIMONIAL DO ESPÓLIO. VENDA ANTERIOR AO 

FALECIMENTO DOS GENITORES DOS HERDEIROS. FATO NÃO OPONÍVEL 

À FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIO. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 15 ANOS SEM 

DEFINIÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 

PARCELAMENTO DO ITCD SOBRE OS DEMAIS BENS. CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE IPTU E ITCD. 

DESNECESSIDADE. REGRA DERROGADA PELO NOVO CPC. DECISÃO 

MANTIDA. 1. Não se pode impedir o término do processo do inventário sob 

o argumento de que há dívida de IPTU referente a imóvel que sequer 

consta do acervo patrimonial do espólio, porque vendido ainda em vida 

pelo autor da herança, e sobre o qual há processo administrativo em 

tramitação há mais de 15 anos sem nenhuma definição, em que se pleiteia 

a compensação da referida dívida tributária com precatório. 2. Conforme 

disciplina o artigo 659, § 2º do novo Código de Processo Civil, após o 

trânsito em julgado da sentença de homologação de adjudicação, será 

lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em 

seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por 

ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes. 2. A 

regra contida no artigo 192 do Código Tributário Nacional foi excepcionada 

pelo art. 659 do Código de Processo Civil, na medida em que, apesar de 

ser oriunda de lei complementar, possui natureza de norma processual e 

não tributária. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 

n.1098230, 07173352920178070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS 

SANTOS 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no 

PJe: 30/05/2018. Grifado) Com efeito, o formal de partilha deverá ser 

expedido logo que transitada em julgado a sentença para os envolvidos no 

processo sucessório. Após, deve ser intimada a Fazenda Pública Estadual 

para que promova o lançamento administrativo do tributo. Vale observar 

que, nos termos do art. 305 da Lei n. 6.015/1973 e do art. 30, inciso XI, da 

Lei n. 8.935/1994, o recolhimento do ITCD deverá ser fiscalizado pelo 

notário responsável pelo Cartório de Registro de Imóveis, no momento do 

registro do formal de partilha. Com relação à petição requerendo urgência, 

é oportuno registrar que o atraso na tramitação deste processo não se 

deve apenas ao Judiciário. Foi necessário cobrar a apresentação das 

primeiras declarações, porque mais de um ano após ser prestado o 

compromisso, o inventariante ainda permanecia omisso - id 25441997. 
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Concedido o prazo de 48 horas, ainda não o fez, o que ensejou a 

intimação, sob pena de extinção - id 25442000. Depois, ao apresentá-las, 

ainda não o fez corretamente - id 25442003, sendo necessário determinar 

que as complementasse. Em face do exposto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE pedido de 

inventário do Espólio de Mario Cardi Filho. HOMOLOGO, nos termos do art. 

659 e art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, o acordo 

de partilha de id. 27495078, para atribuir aos herdeiros nele contemplados 

os seus respectivos quinhões, resguardados erros, omissões e direitos 

de terceiros. Custas recolhidas. Transitada em julgado esta sentença, 

certifique-se e expeça-se o formal de partilha e alvarás. Por fim, 

arquive-se. P. I. C. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1010127-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGILIO RODRIGUES DE AMORIM SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERAPIAO RODRIGUES DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1010127-73.2020.8.11.0041. REQUERENTE: VIRGILIO RODRIGUES DE 

AMORIM SOBRINHO REQUERIDO: SERAPIAO RODRIGUES DE AMORIM 

Vistos. Trata-se de Ação de Curatela proposta por Virgilio Rodrigues de 

Amorim Sobrinho em face de Serapião Rodrigues de Amorim. No id. 

30154609, foi informado o falecimento do requerido. É o breve relatório. D 

E C I D O. Considerando a notícia de falecimento do senhor Serapião 

Rodrigues de Amorim, não resta outra medida que não seja a extinção da 

presente ação, atingida pela perda de objeto. Esclareço ainda, que os 

requerimentos formulados pela parte autora no id. 30154609, devem ser 

pugnados em ação autônoma. Ante o exposto, declaro extinto o processo, 

com fulcro no art. 485, inciso IX, 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. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1018644-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA IARA DOS SANTOS BRUNO (REQUERENTE)

GILMAR CAETANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PANTALEAO CHIORATTO OAB - MT6481-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1018644-04.2019.8.11.0041. REQUERENTE: GILMAR CAETANO DE 

SOUZA, GESSICA IARA DOS SANTOS BRUNO Vistos. Géssyca Iara dos 

Santos Bruno e Gilmar Caetano de Souza, devidamente qualificados, 

formularam pedido de Homologação de Acordo de Guarda c/c Alimentos 

do infante Enzo Bruno Souza. As partes informaram a composição, 

apresentando os termos do acordo para a homologação judicial, conforme 

pode ser visto na movimentação n. 19791485. O Ministério Público lançou 

parecer, pela homologação do acordo – id. 29014559. É o breve relatório. 

D E C I D O. Em consonância com o Ministério Público, homologo o acordo 

celebrado entre as partes no documento acostado no id. 19791485, para 

que produza os jurídicos e legais efeitos, passando a fazer parte 

integrante e indissociável desta sentença. Ressalvo, entretanto, que o 

valor da pensão alimentícia ao filho deverá estar vinculado a um índice 

legal de reajuste, para que seja mantido o poder aquisitivo (art. 1.710, CC). 

Por isso, mantenho o valor estabelecido pelas partes, mas o converto em 

índice sobre o salário mínimo, de forma que a verba alimentar destinada ao 

filho fica estipulada em 4,78% (quatro vírgula setenta e oito por cento) do 

salário mínimo. 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. 

Custas recolhidas – id. 19807634. Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1044981-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MORAES CAETANO (REQUERENTE)

HILDETE MARIA DA ROCHA CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA DE MORAIS OAB - MT16407/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 : 

1044981-30.2019.8.11.0041. REQUERENTE: HILDETE MARIA DA ROCHA 

CAETANO, JEFFERSON MORAES CAETANO Vistos. Jefferson Moraes 

Caetano e Hildete Maria da Rocha Caetano aforaram Ação de Divórcio 

Direto Consensual, pela qual pretendem a dissolução do vínculo conjugal e 

a homologação do acordo – id. 24717441. 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 – id. 30941337. Portanto, JULGO PROCEDENTE o pedido de 

divórcio, para desconstituir o vínculo matrimonial havido entre os 

requerentes, e homologo o acordo constante nos autos, que passa a 

fazer parte integrante e indissociável desta sentença. Por fim, declaro 

resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, incisos I e III, “b”, 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e 

expeça-se o necessário, arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. 

Defiro aos postulantes a gratuidade da justiça. P. I. C. Cuiabá, 27 de abril 

de 2020. Sérgio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1042258-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CRUZ MODESTO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT15914-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INAURA CRISTINA CECHIN (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1042258-38.2019.8.11.0041. REQUERENTES: RODRIGO CRUZ MODESTO 

DA COSTA; INAURA CRISTINA CECHIN Vistos. Rodrigo Cruz Modesto da 

Costa e Inaura Cristina Cechin Modesto da Costa aforaram Ação de 

Divórcio Direto Consensual c/c Alimentos, Guarda e Visitas, pela qual 

pretendem a dissolução do vínculo conjugal e a homologação do acordo – 

id. 24280198. O Ministério Público lançou parecer, pela homologação do 

acordo – id. 29994857. É o relatório. D E C I D O. Cuida-se de pedido de 

divórcio consensual, para o qual, já não é necessário o decurso de 

qualquer prazo, seja de separação de fato, seja de separação judicial, 

sendo apenas observados os requisitos legais do artigo 731 do Código de 

Processo Civil, de forma que é imperioso acolher o pedido dos 

requerentes. A certidão de casamento encontra-se acostada aos autos. A 

requerente voltará a usar o nome de solteira, qual seja Inaura Cristina 

Cechin. Portanto, em consonância com o parecer do Ministério Público, 

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. Com relação aos alimentos, ressalvo que, o valor da pensão 

alimentícia aos filhos deverá estar vinculado a um índice legal de reajuste, 

para que seja mantido o poder aquisitivo (art. 1.710, CC). Por isso, 

mantenho o valor estabelecido pelas partes, mas o converto em índice 
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sobre o salário mínimo, de forma que a verba alimentar destinada aos 

filhos fica estipulada em 47,84% (quarenta e sete vírgula oitenta e quatro 

por cento) do salário mínimo. Com relação ao desconto em folha de 

pagamento, intime-se os requerentes para acostarem, no prazo de 5 

(cinco) dias, o endereço da empresa empregadora, para expedição de 

ofício. Com o cumprimento, expeça-se ofício para desconto em folha, 

conforme acima determinado. Por fim, declaro resolvido o mérito do 

processo, nos termos do art. 487, incisos I e III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o 

necessário, arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. Defiro aos 

postulantes a gratuidade da justiça. P. I. C. Cuiabá, 27 de abril de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0010837-96.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. B. G. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. F. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Dados 

do Processo: Processo: Numero: 0010837-96.2009.8.11.0041 Parte 

Autora: EXEQUENTE: ANA CLAUDIA BUENO GALVARRO Parte Requerida: 

EXECUTADO: ANDERSON MAGNO FERREIRA DA SILVA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA REPRESENTANTE ANA CLAUDIA BUENO 

GALVARRO, para que no prazo de 5 (cinco) dias, compareça na sede da 

Defensoria Pública, a fim de informar se recebeu algum valor do 

executado, para que possa ser realizada a atualização do débito e 

requerer o que de direito, conforme dispõe o art. 186, §2º do Código de 

Processo Civil .. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 28 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: 0029417-67.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA SIMONI RODRIGUES DA SILVA OAB - 012.499.141-67 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. Q. R. (EXECUTADO)

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: 0029417-67.2015.8.11.0041 Parte 

Autora: EXEQUENTE: A. S. R. REPRESENTANTE: MARIA SIMONI 

RODRIGUES DA SILVA Parte Requerida: EXECUTADO: ALEX QUEIROZ 

RODRIGUES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da representante da 

requerente Sra. Maria Simoni Rodrigues Da Silva para que esta compareça 

na sede da Defensoria Pública no prazo de cinco dias, a fim de informar 

se o executado realizou o devido pagamento da divida alimentar, bem 

como informar o endereço atualizado do executado, 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, 28 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: 1050645-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. A. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. S. R. (REQUERIDO)

 

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: 1050645-42.2019.8.11.0041 Parte 

Autora: REQUERENTE: THALIA ALVES PARA Parte Requerida: 

REQUERIDO: LUCAS SOUZA RODRIGUES FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO pessoal da representante do requerente THALIA ALVES 

PARA, para que esta compareça na sede da Defensoria Pública, no prazo 

de cinco dias, a fim de complementar a petição inicial, conforme dispõe o 

art. 186, §2º do Código de Processo Civil,. DECISÃO:ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ Processo n. 1050645-42.2019.8.11.0041 Ação: Divórcio Litigioso. 

Vistos, etc... Intime-se a Requerente, através de seu d. Defensor, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, complementar a petição inicial de Id n. 

25754781, sob pena de indeferimento. Após, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 28 de abril de 2020. Gestora Judiciária 

(assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1025155-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE ROSA FERREIRA (REQUERENTE)

WESLEY ROSA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARIO MARTINES FERREIRA (INVENTARIADO)

 

ed 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: 1025155-86.2017.8.11.0041 

Parte Autora: REQUERENTE: DAYANE ROSA FERREIRA, WESLEY ROSA 

FERREIRA Parte Requerida: INVENTARIADO: DARIO MARTINES FERREIRA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO intimação pessoal da requerente 

DAYANE ROSA FERREIRA e WESLEY ROSA FERREIRA para que no prazo 

de cinco dias, compareça na sede da Defensoria Pública, a fim esclarecer 

melhor a situação relacionada à regularização do imóvel, conforme dispõe 

o art. 186, §2º do Código de Processo Civil, e decisão abaixo transcrito. . 

DECISÃO: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 

1025155-86.2017.8.11.0041 Ação: Arrolamento Vistos, etc... Da análise 

dos autos, observa-se no Id 9446298-Pág. 2, fora informado pela 

inventariante que “o bem a ser partilhado é o lote 28 da quadra 03, situado 

na Rua 03 do Loteamento Jardim das Aroeiras (Anexo_04 e Anexo_05), 

objeto da matrícula n.º 101.632 do 6º Serviço Notarial e Registral de 

Cuiabá (Anexo_06); e inscrito no Cadastro Imobiliário municipal sob o n.º 

02.3.24.013.0154.001”, bem como que “após firmar o termo de 

compromisso de inventariante a requerente providenciará a transferência 

da titularidade do imóvel junto ao 6º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá 

vez que ele ainda está registrado em nome do Município de Cuiabá.” Assim 

sendo, não obstante o pedido de homologação, Id 22035874, para que não 

restem dúvidas, inclusive quanto a expedição de formal de partilha e/ou 

carta de adjudicação/alvará, primeiramente, intime-se a inventariante para 

que esclareça melhor a situação relacionada à referida regularização do 

imóvel, no prazo de dez dias, podendo requerer/providenciar o que mais 

de direito. Intime-se e cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 28 

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, 
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Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0049374-54.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANA GESSICA PIRES DA SILVA OAB - 042.806.911-85 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. D. S. (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: 0049374-54.2015.8.11.0041 Parte 

Autora: EXEQUENTE: V. M. D. S. REPRESENTANTE: DAIANA GESSICA 

PIRES DA SILVA Parte Requerida: EXECUTADO: RAFAEL MEDEIROS DA 

SILVA FINALIDADE:EFETUAR A INTIMAÇÃO intimação pessoal da 

requerente DAYANE ROSA FERREIRA e WESLEY ROSA FERREIRA para 

que esta compareça na sede da Defensoria Pública, no prazo de cinco 

dias, a fim esclarecer melhor a situação relacionada à regularização do 

imóvel, conforme dispõe o art. 186, §2º do Código de Processo Civil, 

DECISÃO: Código 1056497 Ação de Cumprimento de Sentença Vistas, 

etc... Atento ao noticiado e postulado pela parte Exequente as fls. 103, 

cumpra-se o determinado as fls. 100, quarto e quinto parágrafo. Em 

seguida, vista a parte Exequente, para fins de prosseguimento do feito, 

podendo requerer o que entender de direito, sob pena de suspensão ou 

extinção do feito. As 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, 28 

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: 0049375-39.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. G. P. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. D. S. (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: 0049375-39.2015.8.11.0041 Parte 

Autora: EXEQUENTE: DAIANA GESSICA PIRES DA SILVA Parte Requerida: 

EXECUTADO: RAFAEL MEDEIROS DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO pessoal da requerente Daiana Gessica Pires da Silva, para 

que esta compareça na sede da Defensoria Pública, no prazo de cinco 

dias, a fim de manifestar sobre a petição juntada pelo executado, 

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, 28 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: 0029381-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. C. (ESPÓLIO)

G. M. C. P. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568-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: 0029381-88.2016.8.11.0041 Parte 

Autora: AUTOR(A): IVANA COCARELLI Parte Requerida: REU: GILDA 

MARIA COCARELLI PACHECO ESPÓLIO: PAULO SÉRGIO COCARELLI 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO pessoal da Requerente IVANA 

COCARELLI a fim de que manifeste interesse neste processo, no prazo de 

cinco dias, em observância do determinado no Id 23408167 , inclusive sob 

pena de extinção e arquivamento, art. 485 do CPC até mesmo em atenção 

ao postulado no Id 23408161 conforme decisão abaixo.. DECISÃO: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0029381-88.2016.8.11.0041 Ação: 

Prestação de Contas Vistos, etc... Da análise dos autos verifica-se, 

determinada por este Juízo no Id 23408167, a manifestação das partes, 

para fins de viabilizar o prosseguimento e conclusão deste processo, mais 

especificamente sobre a referida intervenção de “terceiro interessado”, 

entretanto, conforme certificado no Id 25120270-Pág. 1, não houve 

manifestação. Assim sendo, proceda-se a intimação pessoal da 

Requerente a fim de que manifeste interesse neste processo, no prazo de 

cinco dias, em observância do determinado no Id 23408167, inclusive sob 

pena de extinção e arquivamento, art. 485 do CPC. Após, voltem os autos 

conclusos para análise, até mesmo em atenção ao postulado no Id 

23408161. Intime-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 28 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: 0030920-65.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. D. C. (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: 0030920-65.2011.8.11.0041 Parte 

Autora: EXEQUENTE: CRISTIANA CLARA DA SILVA Parte Requerida: 

EXECUTADO: GELSON MACIEL DE CAMPOS FINALIDADE:EFETUAR A 

INTIMAÇÃO pessoal da representante do requerente Sra. Cristiana Clara 

da Silva, para que esta compareça na sede da Defensoria Pública,no 

prazo de cinco dias, a fim de informar se o executado cumpriu com o 

acordo realizado , 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, 28 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: 1034752-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS ANTONIO BOLAK BELMONTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIDES EVANGELISTA BELMONTE FILHO (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: 1034752-45.2018.8.11.0041 Parte 

Autora: EXEQUENTE: MATEUS ANTONIO BOLAK BELMONTE Parte 

Requerida: EXECUTADO: ENIDES EVANGELISTA BELMONTE FILHO 

FINALIDADE: :EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR MATEUS ANTONIO 

BOLAK BELMONTE, para que no prazo de 5 (cinco) dias, compareça na 

sede da Defensoria Pública, a fim de informar se o executado realizou o 
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pagamento do débito alimentar, conforme dispõe o art. 186, §2º do Código 

de Processo Civil, , conforme Decisão Judicial.. DECISÃO: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1034752-45.2018.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de sentença Vistos, etc... Diante do certificado no Id n. 

25262731, manifeste-se, a parte Exequente, através de seu d. Defensor, 

no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível, devendo, 

inclusive, no mesmo prazo, apresentar demonstrativo de débito atualizado. 

Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 28 

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: 1008615-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. G. R. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON FLIVER SANTOS RIOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA PELIZER OAB - MT15929-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: 1008615-26.2018.8.11.0041 Parte 

Autora: EXEQUENTE: A. J. G. R. Parte Requerida: EXECUTADO: MAYCON 

FLIVER SANTOS RIOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

para que esta compareça na Sede da Defensoria Pública a fim de informar 

os meses em que o requerido esta inadimplente para que seja efetuada a 

atualização correta dos débitos, conforme dispõe o art. 186, §2º do 

Código de Processo Civil, a fim de dar cumprimento da decisão abaixo 

transcrito. DECISÃO: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 

1008615-26.2018.8.11.0041. Ação: Cumprimento de Sentença. Vistos, 

etc... A.J.G.R., representada pela genitora, ajuizou em desfavor de 

Maycon Fliver Santos Rios, o presente Cumprimento de Sentença, 

objetivando, em resumo, o recebimento de pensão alimentícia fixada em 

35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo, por causa da 

inadimplência do Executado, sob pena de ser decretada a prisão civil, se 

não houver o pagamento, inclusive dos valores vencidos. O pedido veio 

instruído com os documentos necessários a propositura da ação. O 

Executado, intimado, Id n. 16424231, pág. 3, apresentou justificativa no Id 

n. 15915204, acompanhada de documentos, alegando que desde que 

foram fixados os alimentos em favor da Exequente, a obrigação foi 

cumprida pelo seu pai/avô paterno, até que foi demitido no mês de 

novembro de 2015, e somente reinserido no mercado de trabalho em 

15/02/2018. Esclarece que nessa situação, o Executado que constituiu 

novo matrimônio e dele decorreu o nascimento de mais duas filhas, 

também menores, sempre se esforçou para prover o sustento de todas as 

filhas, porém, diante do desemprego que enfrentava, restou totalmente 

impedido de cumprir com o pagamento acordado, pois passou a depender 

da acolhida do seu pai e da sogra, tendo inclusive, permanecido abrigado 

em suas casas com sua atual família. Sustenta que ao firmar novo 

contrato de trabalho, e já quando do recebimento do primeiro salário, 

buscou efetuar o depósito da quantia referente à parcela mensal devida 

na conta indicada pela mãe da Exequente, o que vem sendo realizado 

regularmente, mês a mês, como demonstram os comprovantes de depósito 

anexados. Informa que em relação ao montante pretérito objeto dessa 

execução, é fato que o Executado trabalha como empregado na empresa 

STS – SOCIEDADE DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, auferindo 

mensalmente a quantia de R$ 1.148,61 (um mil e cento e quarenta e oito 

reais e sessenta e um centavos), que após realizados os descontos 

obrigatórios e efetuado o pagamento da parcela mensal da pensão 

estabelecida, não é suficiente sequer para manter o sustento da sua atual 

esposa e das duas filhas menores. Ressalta que não possui qualquer 

outra fonte de renda, muito menos dispõe de bens ou valores aptos a 

garantir ou quitar o débito exigido, encontrando-se impossibilitado de pagar 

os alimentos retroativos que deixou de pagar durante o período em que 

permaneceu desempregado. Frisa que cogitar sua prisão é medida 

extrema e não solucionará o problema do débito alimentar, tendo em vista 

que nas atuais condições a quantia inadimplida jamais será paga em sua 

integralidade de uma só vez, pois é muito pequena a remuneração que 

recebe e o encarceramento ainda o privará do trabalho e agravará a 

condição financeira de outros dependentes. Postula, ao final, o 

acolhimento da justificativa para fins de que seja afastada a decretação 

da prisão civil e, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A 

Exequente através da petição de Id n. 16792347 informou que as 

alegações do Executado quanto a sua impossibilidade do pagamento dos 

valores devidos deverá ser realizada em ação de conhecimento 

específica, bem como esclareceu que os valores pagos não são 

suficientes para extinguir o feito. Na mesma oportunidade, atualizou o 

valor do débito e requereu a decretação da prisão civil. Parecer do 

Ministério Público no Id n. 17159302, opinando pela decretação da prisão. 

É o relatório. Decido. Primeiramente, defiro os benefícios de gratuidade da 

justiça ao Executado, artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem 

prejuízo de eventual necessidade de revogação, nos termos da lei. No 

mais, oportuno observar que ficou expressamente consignado no acordo 

homologado por este Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta Comarca, que o Executado deveria pagar mensalmente 

a título de pensão alimentícia o valor equivalente a 35% (trinta cinco por 

cento) do salário mínimo, Id n. 12522884. Sendo inegável, portanto, a sua 

obrigação alimentícia, pois, nada há em outro sentido. Outrossim, 

observa-se que o Executado não nega a inadimplência, todavia, busca 

justificar a sua dívida alimentar, argumentando que não possui condições 

de arcar com o débito retroativo, dívida esta contraída durante o período 

em que permaneceu desempregado, pois aufere mensalmente a quantia 

de R$ 1.148,61 (um mil e cento e quarenta e oito reais e sessenta e um 

centavos) e que após realizados os descontos obrigatórios e efetuado o 

pagamento da parcela mensal da pensão estabelecida, não é suficiente 

sequer para manter o sustento da sua atual esposa e das duas filhas 

menores que residem em sua companhia. Ocorre que tais argumentos não 

obstam a decretação da prisão civil, visto que neste sentido já se decidiu: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO 

DO ART. 733 DO CPC. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. JUSTIFICATIVA 

INSUBSISTENTE A AFASTAR O DECRETO PRISIONAL. SUPOSTOS 

PAGAMENTOS PARCIAIS NÃO SUSPENDEM A PRISÃO. A alegação de 

impossibilidade de pagamento da verba alimentar, em razão de ter o 

agravante constituído nova família e possuir mais dois filhos, além do 

alimentando, não o exime da obrigação já vencida, nem elide o decreto 

prisional. Ademais, consoante reiterado entendimento jurisprudencial, não 

há falar na discussão do binômio possibilidade/necessidade em sede de 

execução. Precedentes desta Corte e do Egrégio STJ. Ainda, os supostos 

pagamentos parciais da dívida não têm o condão de suspender o decreto 

prisional, dando causa ao prosseguimento da execução apenas com o 

abatimento dos valores adimplidos, mas atrelado também às prestações 

que se venceram no curso do processo. Agravo de instrumento 

desprovido, de plano.” (Agravo de Instrumento Nº 70038042511, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall\'Agnol, 

Julgado em 01/10/2010 E mais: “Não vinga o pedido de desobrigação 

momentânea do pagamento do débito, ante a alegada situação de 

desemprego, porque as necessidades do filho não cessam. Não 

comprovação no recurso de agravo quanto ao alegado desemprego. 

DESPROVERAM. UNÂNIME. (7fls.). (TJRS – AGI 70001192988 – 7ª C.Cív. – 

Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos – J. 09.08.2000)(negritamos e grifamos) 

Logo, considerando ainda o artigo 528, § 3º e 7º do Código de Processo 

Civil, disciplina que “Se o Executado não pagar ou se a justificativa não for 

aceita, o Juiz além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma 

do § 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses”, 

bem como que “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante 

é o que compreende até as 03 (três) prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo”, e 

não sendo o pagamento efetuado em sua totalidade, cumpre dar 

seguimento ao processo, com a decretação da prisão civil do alimentante. 

Neste sentido, aliás: “... O devedor de alimentos não se livra da prisão pelo 

pagamento parcial do débito alimentar”. (TJMT – HC n. 91290/2007 – Rel. 

Des. Guiomar Teodoro Borges). Evocamos, os ensinamentos de Yussef 

Said Cahali, aplicáveis ao caso sub judice, que, discorrendo sobre os 

motivos ensejadores da prisão civil, afirma: "... Decreta-se a prisão civil, 

não como pena, não com o fim de punir o executado pelo fato de não ter 
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pago a prestação alimentícia, mas sim com o fim, muito diverso, de coagi-lo 

a pagar. Lembrando Bellot, a prisão civil é meio de experimentar a 

solvabilidade, ou de vencer a má vontade daquele que procura ocultar o 

que possui." (g.n.) Pelo exposto e com fundamento no art. 528 § 3º do 

CPC DECRETO a prisão civil de MAYCON FLIVER SANTOS RIOS, pelo 

prazo de 90 (noventa) dias, ficando automaticamente revogada ou 

suspensa com o pagamento do débito ora executado. Antes, porém, 

intime-se a Exequente, através de seu d. Defensor, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar demonstrativo de débito atualizado nos autos. 

Após, expeça-se mandado de prisão no Sistema BNMP – 2.0 – Banco 

Nacional de Monitoramento de Prisões – cujo mandado terá validade pelo 

período de 03 (três) anos, constando ainda expressamente no mesmo a 

observação de que havendo o pagamento integral ou se decorrido o prazo 

de prisão, deverá o executado ser colocado imediatamente em liberdade, 

se por outro motivo não estiver preso. O meirinho e/ou a Autoridade 

Policial encarregada(s) do cumprimento do mandado de prisão, deve(m) se 

acautelar(em) no sentido de que o conduzido/executado deverá ser 

recolhido em local apropriado, separado dos presos comuns (art. 528, § 

4º CPC). A seguir, se nada for requerido, aguarde-se o cumprimento do 

Mandado de Prisão ou manifestação de uma das partes. Cumpra-se, 

expedindo 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, 28 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: 0030535-88.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. C. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. C. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fabricio Ribeiro Nunes Domingues OAB - MT14544-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: 0030535-88.2009.8.11.0041 Parte 

Autora: EXEQUENTE: EMILLY VITORIA CARVALHO SILVA Parte 

Requerida: EXECUTADO: JUDSON FERNANDO CARVALHO SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO pessoal da requerente EMILLY 

VITORIA CARVALHO SILVA, para que esta compareça na sede da 

Defensoria Pública, no prazo de cinco dias, a fim de informar se o 

executado realizou o pagamento do débito alimentar, conforme dispõe o 

art. 186, §2º do Código de Processo Civil. DECISÃO: Ação: Cumprimento 

de Sentença. Vistas, etc... No aguardo do julgamento do mérito no Agravo 

de Instrumento interposto pela parte Exequente, ressalvada decisão em 

outro sentido pelo e. Tribunal de Justiça. Considerando que a pesquisa 

BACENJUD restou infrutífera, fls. 272, intime-se a parte Exequente, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar O débito alimentar, podendo 

requerer o-que entender de direito para fins de prosseguimento do 

presente cumprimento de sentença, sob pena de extinção. 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, 28 

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: 1008488-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. D. S. (EXEQUENTE)

M. M. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. D. S. (EXECUTADO)

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: 1008488-88.2018.8.11.0041 Parte 

Autora: EXEQUENTE: MILLENE MARTINEZ DE SOUZA, MELLISSA 

MARTINEZ DE SOUZA Parte Requerida: EXECUTADO: ELTON CANDIDO DE 

SOUZA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO das requerentes MILLENE 

MARTINEZ DE SOUZA e MELISSA MARTINEZ DE SOUZA, para que esta 

compareça na sede da Defensoria Pública, no prazo de cinco dias, a fim 

de informar o endereço atualizado do executado, 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, 28 

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: 1059786-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. F. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. D. (REU)

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: 1059786-85.2019.8.11.0041 Parte 

Autora: AUTOR(A): DANIEL RODRIGUES FERREIRA Parte Requerida: REU: 

MORGANA CAMPOS DRONJEK FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

pessoal do requerente DANIEL RODRIGUES FERREIRA, para que este 

compareça na sede da Defensoria Pública, no prazo de cinco dias, a fim 

de tomar ciência e se manifestar sobre a decisão proferida, conforme 

dispõe o art. 186, §2º do Código de Processo Civil, DECISÃO: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1059786-85.2019.8.11.0041 Ação: 

Regulamentação de Visitas Vistos, etc... Trata-se de Ação de 

Regulamentação de Visitas distribuída a esta 4ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões por força da declinação de competência do Juízo da 

2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher 

desta Comarca, Id n. 27410642. Outrossim, quanto ao noticiado e 

pretendido pelo Requerente no Id n. 27410641, pág. 1/4, registro, nesta 

oportunidade, que não cabe discussão sobre esta matéria nos presentes 

autos, uma vez que se faz necessário ajuizamento de ação autônoma ou 

incidental, nos termos da Lei, conforme já decidido pelo STJ: “... A Lei 

12.318/2010 prevê que o reconhecimento da alienação parental pode se 

dar em ação autônoma ou incidentalmente...”(REsp 1330172/MS, julgado 

em 11/03/2014). No mais, diante do certificado no Id n. 27410641, pág. 26, 

intime-se a Requerente, através de seu d. Defensor, para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito. Após, considerando existir interesse de menor/incapaz, conforme 

determina o artigo 178, II, do CPC, ouça o Ministério Público. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 28 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.

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1011716-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. A. A. W. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. D. A. N. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 26 de 586



DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1011716-03.2020.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

1.045,00 ESPÉCIE: [Guarda]->GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: IURI 

ASAMITSUO ARRUDA WAKINAGUNI Endereço: RUA MINAS GERAIS, 27, 

RIBEIRÃO DA PONTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-520 POLO PASSIVO: 

Nome: DEYVIANE AGNES DE ARRUDA NASCIMENTO Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL:Trata-se de Ação de Modificação de guarda de 

menor c/c pedido de tutela provisória de urgência c/c exoneração de 

alimentos, proposta por Iuri Asamitsuo Arruda Wakinaguni, em face de 

Deyviane Agnes de Arruda Nascimento, ambos qualificados nos autos, 

sob o argumento, em síntese, de que o Requerente conviveu pelo período 

de um ano com a Requerida, advindo deste relacionamento o nascimento 

do menor Ian Hayato Nascimento Wakinaguni, em 26/12/2013. Informa que 

após o fim do relacionamento, a Requerida ajuizou ação de guarda, n. 

1038385-98.2017.8.11.0002, que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, 

na qual ficou determinada a guarda compartilhada do menor, com 

residência fixa no lar materno, e o Requerente teria o direito de 

visitas.Esclarece que no dia 22/12/2019 a Requerida ligou para o 

Requerente ir até sua casa buscar o filho. No entanto, ao chegar ao local, 

o Requerente foi informado pela mãe adotiva da Requerida que esta havia 

lhe agredido e, em razão disso, pleiteou medidas protetivas. Afirma que há 

relatos que a Requerida estava cometendo furtos na residência onde 

morava e se relacionando com um traficante, tendo a mesma, no ano de 

2017 sido presa por tráfico de drogas. Ressalta que a Requerida alegou 

ao Requerente que o filho estará melhor assistido sob seus cuidados e, 

além disso, o pai/Requerente já o matriculou em uma escola nas 

proximidades de sua residência.Assevera o Requerente que desde 

dezembro/2019 não mantém mais contato com a Requerida e fora 

informado que ela se encontra foragida, pois retirou por conta própria a 

tornozeleira eletrônica. Diante do exposto, pede o Requerente seja, 

liminarmente, deferida a guarda unilateral do filho e, ainda seja exonerado 

da obrigação de prestar a alimentos. DECISÃO: "(...) É o relatório. 

Decido.Registra-se, primeiramente, que o instituto da tutela antecipada foi 

recepcionado pelo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) nos artigos 

294 a 311 sob o nome de tutela provisória de urgência e de evidência, não 

se tratando de uma simples concessão de liminar, pois constitui na própria 

antecipação da decisão final almejada. A sua concessão, no entanto, 

pressupõe existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito reclamado pelo Requerente e, ainda assim, se houver perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante estabelece o art. 

300 do CPC, ou ainda, na ausência de tais elementos, ficar caracterizada 

alguma das hipóteses do art. 311 do CPC. No caso dos autos, constato 

que no presente momento não há elementos suficientes para o 

deferimento do pedido liminar pleiteado referente a modificação da guarda 

e a exoneração do pagamento dos alimentos, uma vez que não resta 

comprovado os fatos alegados, sendo necessário, dessa forma, a dilação 

probatória para obtenção de maiores informações, razão pela qual, 

indefiro o pedido. Neste sentido: “(...). O filho dos litigantes conta 

atualmente 11 anos de idade e na ação de divórcio consensual pactuaram 

que ficaria aos cuidados do agravado e a filha sob a guarda materna. O 

fundamento do pedido de alteração de guarda foi de que o filho não vinha 

se adaptando à convivência com o genitor. Porém, nada veio aos autos 

para dar verossimilhança às alegações da recorrente e que possa 

justificar a reversão da guarda ajustada consensualmente. Neste contexto 

de precariedade de elementos de convencimento, em um ou em outro 

sentido, e estando o processo em fase de instrução, não se encontra no 

recurso causa suficiente para a modificação da decisão agravada. 

NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME”. (Agravo de Instrumento Nº 

70065006124, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 17/12/2015) Cite-se a Requerida, por 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias, quanto aos termos da ação e, para 

querendo, contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo-se constar 

do edital as advertências legais de que não contestada à ação 

presumir-seão aceitos os fatos alegados pelo Requerente (art. 344 do 

CPC). Decorrido o prazo e não havendo contestação, o que deve ser 

certificado, fica desde já decretada à revelia da Requerida e nos termos 

do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, nomeio-lhe curadora 

Especial a d. Defensora Pública Dra. Dra. Mônica Balbino Cajango, a quem 

se dará vista dos autos para os fins de direito.Sem prejuízo das 

providências acima, determino a realização de um estudo social, com a 

oitiva do Requerente, do menor e de vizinhos, se possível, a fim de 

constatar os fatos alegados e verificar, in loco, a situação noticiada. O 

laudo deve ser juntado no prazo de 30 (trinta) dias. Após manifestação da 

d. Curador Especial e juntado o laudo, ouça o Requerente, o Ministério 

Público e, em seguida, voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). 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, MICHELI FERNANDA ZENI SANTOS, digitei. CUIABÁ, 28 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.

Citação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1021982-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZIDIA FERREIRA DAVINO (REQUERENTE)

PLACIDO FERREIRA DAVINO (REQUERENTE)

EUGEMIO FERREIRA DAVINO (REQUERENTE)

MARCEL FERREIRA DAVINO (REQUERENTE)

EZEQUIEL FERREIRA DAVINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª 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 DE 20 DIAS EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES 

FERNANDES DA SILVA PROCESSO n. 1021982-20.2018.8.11.0041 Valor 
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da causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: [Inventário e Partilha]->ALVARÁ JUDICIAL 

(1295) POLO ATIVO: Nome: PLACIDO FERREIRA DAVINO Endereço: RUA 

PADRE GERÔNIMO BOTELHO, 39, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78015-115 Nome: MARCEL FERREIRA DAVINO: Endereço: RUA PADRE 

GERÔNIMO BOTELHO, 39, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-115 

Nome: EZEQUIEL FERREIRA DAVINO: Endereço: RUA PADRE GERÔNIMO 

BOTELHO, 39, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-115 POLO 

PASSIVO: FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DOS REQUERENTES, 

acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, para que 

compareçam na sede da Defensoria Pública, para tomarem ciência e se 

manifestarem acerca da resposta do ofício expedido ao Banco Bradesco, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento. 

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; 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, MICHELI FERNANDA 

ZENI SANTOS, digitei. CUIABÁ, 28 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0008697-02.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE AFFI BARCAUI (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

KARINA EVANGELISTA ALBUQUERQUE AFFI (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

EDUARDO BARCAUI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSE MARIO DE ALBUQUERQUE AFFI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANTONIO OTAVIO PEIXOTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARGARETH OLIVIA AFFI PEIXOTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

OSVALDO JOSE DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ELISABETH MARY AFFI DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA TOLEDO DE ALMEIDA NEVES OAB - MT11616-B 

(ADVOGADO(A))

ANELISA AFFI PEIXOTO BARREIRA OAB - CE17603 (ADVOGADO(A))

ANTONIO OTAVIO PEIXOTO OAB - MT900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE EDNA MARIA DE ALBUQUERQUE AFFI (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELARMIN MIRANDA OAB - MT1895-O (ADVOGADO(A))

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT9779-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. 0008697-02.2003.8.11.0041 Ação: 

Inventário - Sobrepartilha Vistos, etc... Conforme já consignado no Id 

31168824, houve a prolação de sentença nestes autos, diga-se, inclusive 

mantida pelo e. TJMT, como se pode constatar no Id 23727092 ao Id 

23727109. Dito isso, e, considerando o noticiado òbito da pessoa que fora 

nomeada inventariante nestes autos, Id 31448861, e, em atenção, ainda, 

ao art. 313, I, do CPC, defiro o pedido de suspensão do processo, in casu, 

pelo prazo de três meses, mormente para fins de habilitação/manifestação 

de referidos herdeiros/interessados, ressalvada, ainda, eventual 

demonstração posterior quanto à desnecessidade. Se decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se para manifestar interesse no processo em 

cinco dias, em observância do determinado nos autos por este Juízo, 

inclusive no Id 31168824 - Pág. 1, nos seguintes termos: (...) “Outrossim, 

diante do pretendido nos autos pela inventariante nomeada, depois da 

prolação da sentença, verifica-se, ainda, no Id 29985704, manifestação de 

Elizabeth Mary Affi de Souza e outros, argumentando a existência de 

coisa julgada, sem pedido de sobrepartilha, e, além disso, existe, também, 

pedido de desentrenhamento de documentos e de condenação por 

litigância de má-fé, agora, inclusive por ter sido “vendido os dois imóveis 

para a familia Volpato e requerido a expedição de alvarás a favor dos 

mesmos, de um bem que não lhes pertence.” “Assim sendo, e, para que 

não se cogite de nulidade, tendo em vista que de acordo com o art. 10 do 

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

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

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

de ofício”, primeiramente, então, diante do noticiado e postulado no Id 

29985704, conforme acima explicitado, intime-se a peticionária de Id 

23727157 - Pág. 3 e seguintes, para manifestar no prazo de dez dias, e, 

em seguida, voltem os autos conclusos para análise, visando o 

arquivamento deste processo e/ou ulterior deliberação, se for o caso.” (...) 

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. Após, voltem os autos oportunamente conclusos para 

análise. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016828-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO DE QUEIROZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT15714-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIDES DIAS DA SILVA (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. 1016828-84.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento. Vistos, etc... O processo foi sentenciado no Id 24842951, 

dentre outras, com a seguinte determinação: (...) “Decorrido o trânsito em 

julgado, oficie-se diante do requerido no Id 23114156-Pág. 4, e, em 

atenção ainda do que consta no Id 23114165 - Pág. 2 ao Id 23114165- 

Pág. 13, solicitando, se confirmada a disponibilidade, a imediata 

transferência para este Juízo de valor referente ao precatório n. 

0101260-50.2017.8.11.0000, em nome do de cujus Arides Dias da Silva, a 

ser vinculado a este processo, ficando, aliás, se necessário, autorizado, 

desde já, o levantamento de valor suficiente ao pagamento das despesas 

processuais.” (...) Assim sendo, e, diante do noticiado/pretendido pelo 

inventariante no Id 29716942 - Pág. 2, especificamente quanto a 

“REITERAÇÃO DO OFICIO JUNTO AO PROCESSO QUE SE ENCONTRA 

PENDENTE DE RECEBIMENTO REFERENTE AO PRECATORIO”, se ainda não 
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providenciado, cumpra-se imediatamente, inclusive reiterando, se 

necessário, solicitando as informações/providências pretendidas, no 

prazo de dez dias, em observância, ainda, do já determinado por este 

Juízo na sentença, Id 24842951, conforme acima explicitado. No mais, ou 

seja, quanto ao deferimento de alienação/transferência de bens 

inventariados “com a observância de que para a validade do negócio”, 

deveria ser comprovado o pagamento das custas/taxas, bem como dos 

tributos que fossem devidos, pela via administrativa, e, mediante 

prestação de contas, pertinente o pedido de dilação de prazo formulado 

pelo inventariante no Id 29716942, ainda mais diante da atual situação 

vivenciada com a pandemia do coronavírus (COVID-19), o que sem dúvida 

dificulta a concretização das vendas autorizadas por este Juízo. Assim 

sendo, neste ponto, defiro o pedido de dilação de prazo por mais 60 

(sessenta) dias, mormente para a prestação de contas determinada no Id 

26466001 e Id 29356544. Se decorrido o prazo sem manifestação, 

intime-se o inventariante pessoalmente ou por edital, se necessário, para 

manifestar no processo em cinco dias, em observância do determinado 

nos autos por este Juízo, sob pena as penas da lei. 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. 

Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0012473-78.2001.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

IDETE MARIA FERNANDES DE PAPAZIAN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ELONEIDA ALVELLOS FERNANDES DA LUZ (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

SUELY ALVELLOS FERNANDES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PEDROSO JUNIOR OAB - MT11266-O (ADVOGADO(A))

CLEOMEDES CARVALHO DOS SANTOS OAB - MT20558-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO FRANCA OAB - MT3055-O (ADVOGADO(A))

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELDO ALVELLOS FERNANDES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

NILZA ALVELLOS FERNANDES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

ADESBAR ROSA DE ARAUJO OAB - MT21635-O (ADVOGADO(A))

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-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. 0012473-78.2001.8.11.0041 Ação: 

Inventário Vistos, etc... Inicialmente, oportuno consignar, de acordo com o 

art. 7º do CPC: “É assegurada às partes paridade de tratamento em 

relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de 

defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, 

competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.” Além disso, assim 

prevê o art. 10 do CPC: “O juiz não pode decidir, em grau algum de 

jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado 

às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria 

sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim sendo, não obstante o teor da 

petição de Id 31376621, do “ex-inventariante”, ao menos nesta 

oportunidade, mantenho o decidido no Id 30841619, uma vez que sobre o 

mencionado pedido de reconsideração em relação a “multa por litigância 

de má-fé”, e, até no tocante às demais argumentações de Id 31376621, 

primeiramente, é necessário oportunizar a manifestação dos peticionários 

de Id 28629822, no prazo de dez dias, e, em seguida, oportunize-se, pelo 

mesmo prazo, nova manifestação do referido “ex-inventariante”, Id 

31376621. A propósito, assim determino, aliás, inclusive para que seja 

esclarecido pelas partes, quanto à possibilidade ou não de composição 

amigável, em observância até mesmo da sentença já prolatada 

anteriormente, nestes autos, e, principalmente, do decidido no Id 

30841619-Pág. 2, no seguinte sentido: (...) “Diante desta 

proposta/pretensão de acordo, antes de qualquer decisão, atento 

inclusive ao art. 64, §4º do CPC, conveniente oportunizar a manifestação 

da inventariante, visando principalmente propiciar uma composição 

amigável, mesmo porque de acordo com o art. 139, V, do CPC, incumbe ao 

juiz “promover, a qualquer tempo, a autocomposição”, ressalto, entretanto, 

desde já, mormente se houver/permanecer litigiosidade quanto a 

dissolução de condomínio relacionada a imóvel objeto de partilha, não seria 

de competência deste Juízo, uma vez que assim já se decidiu:” “...Já 

estando transitada em julgado a decisão que determinou a partilha nos 

autos do inventário dos bens deixados pelo de cujus, esgota-se a 

competência da Câmara de Família para julgar qualquer litígio que verse 

sobre a dissolução de condomínio sobre o bem partilhado, incidindo na 

espécie as regras próprias atinentes à dissolução do condomínio 

edilício...” (Apelação Cível, Nº 70020387437, Oitava Câmara Cível, TJRS, 

Julgado em: 01-11-2017).” “Ainda: EXTINÇÃO CONDOMÍNIO ORDINÁRIO. 

BEM ADQUIRIDO POR MEIO DE HERANÇA. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. 

QUESTÃO NÃO ATINENTE AO DIREITO SUCESSÓRIO - COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL....CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA VARA CÍVEL E 

VARA DE FAMÍLIA...” (TJAL – CC 0500071- 50.2019.8.02.0000, p. 

23/07/2019).” (...) Após, cumpridas as determinações supra quanto à 

intimação das partes, certificando eventual inércia, voltem os autos 

imediatamente conclusos para análise. Às providências. Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1047260-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLGA DE SOUZA (REQUERENTE)

LUIS HENRIQUE DE SOUZA SALMENTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO RODRIGUES SALMENTRO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

SERGIO NUNES SALMENTRO (HERDEIRO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1047260-86.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Compulsando os autos verifico que fora 

postulado na inicial o reconhecimento judicial de noticiada união estável do 

de cujus com a Sra. MARIA OLGA DE SOUZA NEVES, Id 25194988-Pág. 5, 

“e”. Ocorre que, somente será possível a análise deste pedido e eventual 

reconhecimento de união estável nestes autos, depois de efetivamente 

demonstrada, além da comprovação suficiente, a ausência de 

divergência/questionamento. Neste sentido, aliás: “SUCESSÕES, 

INVENTÁRIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. 

AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DISCUSSÃO 

NAS VIAS ORDINÁRIAS. DESNECESSIDADE. Havendo indícios suficientes 

e inexistindo controvérsia, é possível o reconhecimento de união estável, 

para fins sucessórios nos próprios autos do inventário. Desnecessária a 

remessa da questão às vias ordinárias..” (Agravo de Instrumento, Nº 

70041181348, TJRS, j. 25.05.2017) Desta forma, intime-se inventariante 

para que esclareça aludida situação, referente à união estável, no prazo 

de quinze dias, mormente no que pertinente à expressa anuência de todos 

os herdeiros/interessados. Outrossim, sem prejuízo da referida 

determinação, considerando a ratificação do plano de partilha, Id 

29896735-Pág. 1, informe/esclareça ainda a Secretaria judicial se houve a 

citação de todos os herdeiros/interessados, Id 25194988-Pág. 5, inclusive 

conforme já determinado no Id 25290449, certificando, ainda, quanto a 

eventual inércia, em observância da determinação a seguir reproduzida: 

(...) “No mais, portanto, para o prosseguimento e conclusão do processo, 

com análise dos demais pedidos, inclusive aquele de Id 25194988 - Pág. 5, 

“d”, primeiramente, incumbe ao inventariante, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complementar a inicial em relação ao testamento, e, apresentar, ratificar ou 

retificar plano de partilha, com a indicação ou confirmação dos bens, 

valor(es), e quota-parte de cada herdeiro ou eventual pedido de 

adjudicação, atentando-se, ainda, ao art. 1829 do Código Civil, no que 

pertinente. Apresentado, ratificado ou retificado, conforme determinado, o 

plano de partilha ou pedido de adjudicação, cite(m)-se, o(s) herdeiro(s), 
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não representado(s) pelo mesmo defensor do inventariante, e, por edital, 

se for o caso, eventuais interessados/ausentes, nos termos do inciso III 

do art. 259 do CPC, a fim de propiciar manifestação no prazo comum de 15 

(quinze) dias.” (...) Após, cumpridas na íntegra as determinações acima 

explicitadas, voltem os autos imediatamente conclusos para análise quanto 

ao julgamento/homologação ou ulterior deliberação. Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1042919-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO SILVA (REQUERENTE)

MATTONE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

SILVANA CANDIDA SILVA (REQUERENTE)

TEREZINHA TIBALDI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEI RONQUE OAB - MT15937-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOELINO ZOZIMO DA SILVA (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. 1042919-17.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Compulsando os autos verifica-se, o Ministério 

Público, no Id 31328792 - Pág. 1, manifestou no seguinte sentido: 

“rememora-se que a curadora/inventariante tem obrigação de prestar 

contas das despesas por ela efetuadas. Por outro lado, apesar da 

determinação judicial para finalização do presente inventário, a 

inventariante não mais deu andamento ao feito, carecendo, portanto, de 

medidas tendentes a sua conclusão. Nesse sentido, deve ser intimada 

para cumprir o teor do despacho. De resto, aguarda a juntada da 

documentação para nova análise.” Assim sendo, e, havendo interesse de 

incapaz, para que possa ser dado prosseguimento a este processo, com 

a análise dos demais pedidos, visando inclusive a conclusão, determino 

que se intime a inventariante para que esclareça quanto ao cumprimento 

das demais decisões deste Juízo, no prazo de quinze dias, em 

observância, aliás, do referido parecer ministerial, e, em seguida, havendo 

interesse de incapaz, dê-se nova vista ao Ministério Público e volte os 

autos imediatamente conclusos para análise. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1004094-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINETE APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOSAMILSON BENEDITO BENITES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ELISANGELA BENEDITA BENITES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EURANILCE MARGARIDA BENITES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

GISELE DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

DEIVISSEN SANTANA BENITES DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE)

KARINA BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

L. Y. B. D. S. (REQUERENTE)

L. L. D. B. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA PAIM BIASI OAB - MT9262-O (ADVOGADO(A))

LAURIANE LUZIA PEREIRA BARROS OAB - 031.709.991-41 

(REPRESENTANTE)

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

LINETE APARECIDA DOS SANTOS OAB - 229.436.761-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO BENITES DE OLIVEIRA (DE CUJUS)

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. 1004094-04.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Compulsando os autos observa-se, prolatada 

sentença homologatória de partilha no Id 22377210, visando inclusive o 

resguardo dos interesses dos herdeiros incapazes em consonância com 

a manifestação ministerial. A inventariante, entretanto, adveio aos autos 

novamente, requerendo, no Id 26511081, a liberação/levantamento total 

dos valores depositados, incluindo, portanto, a quota-parte dos herdeiros 

menores de idade, sob o argumento de que se trataria de valores de 

pequena monta, conforme reiterado, ainda, no Id 28804178. No caso, 

diante do noticiado pela própria inventariante, Id 26511081, o valor total a 

ser dividido entre os herdeiros, num total de 07 (sete), excluída a meação, 

seria de aproximados R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Dito isso, e, 

considerando que “03 quotas vão para os menores filhos dos falecidos”, 

Id 26511081 - Pág. 1, seria, portanto, a priori, neste sentido, um total de 

aproximadamente R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), que divididos, 

chegam à importância de menos de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada 

um, viabilizando, assim, o levantamento/recebimento. Aliás, assim concluo, 

nesta oportunidade, pelo deferimento do pedido de Id 26511081, mesmo 

porque, houve manifestação favorável da d. representante do Ministério 

Público nos seguintes termos, em síntese: “uma vez que o valor a ser 

separado para os herdeiros menores é de pequena monta, menos de 

R$3.000,00, entende que assiste razão ao requerente e se manifesta pelo 

levantamento..” (cf. Id 30799488) Ademais, extrai-se, ainda, da 

jurisprudência, o seguinte precedente favorável ao levantamento 

pretendido nestes autos. Vejamos: “ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO 

DE 1/3 PERTENCENTE À GENITORA DOS MENORES E DETERMINANDO O 

DEPÓSITO DO RESTANTE VALOR EM CONTA JUDICIAL À DISPOSIÇÃO DO 

JUÍZO, ATÉ QUE ATINJAM A MAIORIDADE CIVIL. QUANTIA DEPOSITADA 

DE PEQUENA MONTA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE 

DEMONSTRAM QUE O REFERIDO DEPÓSITO NÃO ATENDE AO MELHOR 

INTERESSE DA CRIANÇA, QUE POSSUI NECESSIDADES CONCRETAS E 

ATUAIS, ENQUANTO, O MONTANTE DEPOSITADO TERIA RENDIMENTO 

ÍNFIMO. RECURSO CONHECIDO, AO QUAL DÁ-SE PROVIMENTO, NA 

FORMA DO ARTIGO 557 , § 1º-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.” 

(TJRJ – RAC 00107178720108190205, p. 13/01/2016) Ante o exposto e de 

acordo com a manifestação ministerial de Id 30799488, defiro o pedido de 

levantamento conforme pretendido no Id 26511081 e Id 28804178-Pág. 2, 

primeiro parágrafo, observando-se esta decisão, e, no mais, cumpra-se o 

determinado na sentença, Id 22377210, a fim de arquivar o processo, com 

as cautelas de estilo. Às providências, expedindo-se o necessário. 

Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1031513-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UILLI SOUSA DURIGON (REQUERENTE)

WILLIAN SOUSA DORIGON (REQUERENTE)

LUZINETHE CALAZANTE PEREIRA (REQUERENTE)

LUCAS FELIPE CALAZANTE PEREIRA DURIGON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON PADILHA ALVES OAB - MT18340/O (ADVOGADO(A))

ERICA KAIRA CARMO DA CRUZ ZANIN OAB - MT19308-O 

(ADVOGADO(A))

MARAISA FONSECA ZANCHETA OAB - MT0017310A-O (ADVOGADO(A))

JULIANA RODRIGUES BESSA OAB - MT0018278A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANDIR FRANCISCO DURIGON (INVENTARIADO)

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. 1031513-67.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Atento aos esclarecimentos apresentados pelo 

inventariante no Id 29779268, e, principalmente em observância do art. 

1.829 do Código Civil, é possível a partilha em relação aos bens 

particulares. Neste sentido, aliás, para que não restem dúvidas, vejamos, 

ainda, o que se extrai da jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

INVENTÁRIO. APLICAÇÃO DA DECISÃO ACERCA DA 

INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1.790 DO CCB...Não se confunde 

direito de meação com direito sucessório, pois direitos de causas e 

naturezas distintas. No regime da comunhão parcial de bens a viúva tem 

meação nos bens comuns, bem como, havendo bens particulares 

deixados pelo falecido, concorrerá em igualdade com os descendentes em 

relação a esse conjunto patrimonial específico (bens particulares), nos 
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termos do art. 1.829, I, do CC, c/c o art. 1.832 do mesmo diploma. DERAM 

PROVIMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento, Nº 70077214542, 

TJRS, Julgado em: 19-07-2018) Ainda: “...Outrossim, por força do art. 

1.829, I, do CC, no regime da comunhão parcial ou mesmo da separação 

obrigatória, o cônjuge/companheiro sobrevivente somente concorrerá com 

os descendentes em relação aos bens particulares do de 

cujus...NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento, Nº 

70082871708, TJRS, Julgado em: 30-01-2020) No mais, entretanto, para 

que possa ser realizada a análise do pedido de homologação intime-se 

inventariante para que manifeste, no prazo de quinze dias, podendo 

requerer/providenciar o que mais de direito, quanto à retificação do plano 

de partilha nos termos do seguinte parecer ministerial: (...) “Por outro lado, 

faz -se necessário constar do plano de partilha a reserva de dinheiro 

suficiente para quitação dos débitos do espólio antes de realizada a 

divisão entre os herdeiros e não como foi feito: com a assunção por cada 

herdeiro de uma parte da dívida.” (...) (cf. Id 31066189) Após, voltem os 

autos imediatamente conclusos para análise quanto ao 

julgamento/homologação ou ulterior deliberação. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1050775-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL TEIXEIRA DOS REIS FRANCO (INVENTARIADO)

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. 1050775-32.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Antes de tudo, considerando o extrato juntado 

no Id 29073490 - Pág. 2, e, considerando, ainda, o parecer ministerial 

favorável, Id 31066561 - Pág. 2, e, mormente por se tratar de valor 

irrisório, R$ 529,25, (quinhentos e vinte e nove reais e vinte e cinco 

centavos), fica autorizado, nesta oportunidade, o levantamento com os 

acréscimos que houver. Neste sentido, aliás: “ALVARÁ JUDICIAL. 

LEVANTAMENTO DE 1/3 PERTENCENTE À GENITORA DOS MENORES E 

DETERMINANDO O DEPÓSITO DO RESTANTE VALOR EM CONTA JUDICIAL 

À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO, ATÉ QUE ATINJAM A MAIORIDADE CIVIL. 

QUANTIA DEPOSITADA DE PEQUENA MONTA. PARTICULARIDADES DO 

CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM QUE O REFERIDO DEPÓSITO NÃO 

ATENDE AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA, QUE POSSUI 

NECESSIDADES CONCRETAS E ATUAIS, ENQUANTO, O MONTANTE 

DEPOSITADO TERIA RENDIMENTO ÍNFIMO. RECURSO CONHECIDO, AO 

QUAL DÁ-SE PROVIMENTO, NA FORMA DO ARTIGO 557 , § 1º-A, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.” (TJRJ – RAC 00107178720108190205, p. 

13/01/2016) Ante o exposto e de acordo com a manifestação ministerial de 

Id 31066561 - Pág. 2, fica, portanto, autorizado, desde já, o levantamento 

do(s) valor(es) depositado(s) em nome do de cujus RAFAEL TEIXEIRA 

DOS REIS FRANCO, com acréscimos que houver. Outrossim, objetivando, 

ainda, viabilizar e agilizar o prosseguimento e conclusão deste processo, 

e, mais uma vez em observância da manifestação ministerial, Id 31066561, 

oficie-se à instituição financeira, solicitando informações quanto a 

existência de valores/saldo em nome do de cujus RAFAEL TEIXEIRA DOS 

REIS FRANCO, CPF 067.849.716-80, relacionados a PIS/FGTS, no prazo de 

cinco dias, e, em seguida, intime-se inventariante para manifestar no prazo 

de quinze dias, inclusive sobre o valor da motocicleta inventariada, Id 

31066561 - Pág. 1, apresentando, ratificando ou retificando plano de 

partilha, e, providenciando ou requerendo o que mais de direito. Após, 

havendo interesse de incapaz, e, atento ainda o teor da petição de Id 

31334849 - Pág. 1, dê-se nova vista ao Ministério Público, art. 178, II e 698 

do CPC, e, em seguida, voltem os autos imediatamente conclusos para 

análise quanto ao julgamento/homologação. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se e cumpra-se.

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

Processo Número: 1005910-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIL EMILIO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR OAB - MT13695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLEN CRISTINA PINHEIRO DE SOUSA (REU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1005910-84.2020.8.11.0041 Ação: 

Exoneração de Alimentos c/c tutela de urgência. Vistos, etc... Observa-se 

que indeferido os benefícios da justiça gratuita, o Requerente procedeu o 

recolhimento das custas judiciárias, Id n. 31408440/31409141. Dito isso, 

passo a análise do pedido inicial. Trata-se de Ação de Exoneração de 

Alimentos c/c tutela de urgência proposta por Jovanil Emílio de Sousa em 

desfavor de Kellen Cristina Pinheiro de Sousa, ambos qualificados nos 

autos, sob o argumento, em síntese, de que nos autos n° 1.301/1998, foi 

condenado, ao pagamento de pensão alimentícia à Requerida, nascida em 

01/02/1993, no valor de 20% (vinte por cento) de sua remuneração. 

Afirma que a Requerida possui formação em curso superior, trabalha 

formalmente e vive confortavelmente com seu convivente, não havendo 

mais motivos da mantença dos descontos da pensão alimentícia em favor 

da mesma. Assevera o Requerente que está passando por grandes 

problemas financeiros, pois possui outra família constituída e diversos 

empréstimos consignados que consomem drasticamente sua única renda. 

Diante disso, pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para 

fins de que seja suspenso o pagamento da obrigação alimentar fixada. O 

pedido veio instruído com documentos. É o relatório. Decido. Com relação 

ao pedido formulado, entendo conveniente registrar, em síntese, que o 

dever de sustentação diz respeito ao filho menor, e vincula-se ao poder 

familiar (arts. 1.566, inciso IV e 1.568 do Código Civil). Cessado o poder 

familiar, pela maioridade ou pela emancipação, cessa, consequentemente, 

este dever, começando daí, a obrigação alimentar não vinculada ao pátrio 

poder, mas à relação de parentesco, representando uma obrigação mais 

ampla, que tem seu fundamento no artigo 1.696 do Código Civil, tendo 

como causa jurídica o vínculo ascendente-descendente, contudo, esta 

obrigação alimentar esta sujeita aos pressupostos da necessidade do 

alimentando e das possibilidades do alimentante (Art. 1.694, § 1º do CC). 

Vê-se que não há que de se confundir as obrigações alimentares. Com a 

aquisição da maioridade, faz presumir não mais necessitar o alimentado do 

pensionamento. Muito embora tendo conhecimento de entendimentos 

contrários, de que a maioridade, por si só, não é capaz de desobrigar os 

pais, não implicando na imediata cessação do dever de alimentar, no caso 

em exame, considerando os fatos narrados, os documentos 

apresentados, Id n. 29118921, pág. 6/16, e, ainda, que a Requerida conta 

atualmente com 27 anos, Id n. 29118921, pág. 5, estou convencido da 

desnecessidade da continuidade do pensionamento, devendo ser aplicada 

a regra comum ao parentesco, ou seja, a de que deve a alimentada 

demonstrar, através de ação própria, a sua efetiva necessidade. Aliás, 

neste sentido: “(...) Implementada a maioridade, incumbe ao filho maior e 

capaz demonstrar a persistência da necessidade de receber alimentos 

dos genitores, considerando que cessa a presunção da necessidade. 

Situação de fato que autoriza, excepcionalmente, a suspensão da 

exigibilidade da obrigação alimentar em antecipação da tutela, de acordo 

com os requisitos exigidos no art. 273 do CPC. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO”. (Agravo de Instrumento Nº 

70068200617, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 16/03/2016) Relevante consignar 

ainda, que, no caso em exame, não há perigo de irreversibilidade, pois, por 

ora, será apenas suspenso o pagamento dos alimentos até decisão final, 

podendo tal decisão ser revogada a qualquer tempo. Pelo exposto, e mais 

que dos autos consta, considerando a maioridade alcançada pela 

Requerida, e ainda, a possibilidade de revogação ou modificação, com 

fundamento no artigo 300 e parágrafos do CPC, concedo o pedido de 

tutela antecipada no sentido de determinar a suspensão imediata do 

pagamento dos alimentos diretamente à Requerida, até ulterior deliberação. 

Oficie-se ao empregador do Requerente para que suspenda o desconto 

dos alimentos em favor da Requerida, conforme acima decidido. 

Considerando que a ação revisional ou de exoneração de alimentos deve 

seguir o mesmo procedimento da ação de alimentos (art. 13 da lei 

5.478/68), designo audiência de tentativa de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 22/07/2020 às 13:30 horas. Cite-se a Requerida do 

inteiro teor da ação e intimem-se as partes, o Requerente através de seu 
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d. patrono, para que compareçam à audiência acompanhados de seus 

advogados e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, 

importando a ausência do Requerente em extinção e arquivamento do feito 

e da Requerida em confissão e revelia. Na audiência, se não houver 

acordo, poderá a Requerida contestar, desde que o faça por intermédio de 

advogado, passando-se, em seguida, à ouvida das testemunhas e 

prolação de sentença. Notifique-se o 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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017746-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE GONCALVES FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NASCIMENTO RAMALHO OAB - MT24405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEVITON JOSE RODRIGUES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1017746-54.2020.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Litigioso. 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. Considerando que 

de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) deve ser 

estimulada a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos, em observância ainda ao art. 693 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 02/07/2020 às 17:00 horas. 

Cite-se a parte Requerida com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da 

data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, 

portando os documentos pessoais, com a observância de que o mandado 

de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado(a) de cópia da petição inicial, sendo assegurado o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de 

defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, 

§ 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, 

conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da 

audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, 

CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). Intime-se, ainda, a 

Requerente, através de seus d. patronos, para comparecer na audiência, 

bem como cientifique o 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004118-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA JOSE DA SILVA (INVENTARIANTE)

ISABEL JOSE DA SILVA (ESPÓLIO)

RAQUEL JOSE DA SILVA (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT26395/O (ADVOGADO(A))

WILSON PINHEIRO MEDRADO OAB - MT26645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO JOSE DA SILVA (INVENTARIADO)

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. 1004118-95.2020.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Procedeu-se a abertura deste inventário pelo 

rito de arrolamento sumário, em face do óbito do de cujus Pedro José da 

Silva, Id 28707079, tendo como inventariante nomeada a Requerente Sônia 

José da Silva Barbosa, Id 28843153, objetivando a homologação do plano 

de partilha apresentado nos autos. A inicial foi instruída com os 

documentos necessários, incluindo, posteriormente, comprovação de 

inexistência de registro de testamento em nome do de cujus, Id 29966970. 

É a síntese. Decido. Conforme relatado, trata-se de inventário pelo rito de 

arrolamento sumário, art. 659 do Código de Processo Civil, por não haver 

divergência e muito menos interesse de incapaz. Desta forma, é possível a 

imediata conclusão do processo, com a prolação de sentença e efetiva 

prestação jurisdicional, mesmo porque, de acordo com o art. 662 do CPC: 

“No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas 

ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de 

tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do 

espólio.” Menciono, ainda, como fundamento, a jurisprudência do e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ÚNICO HERDEIRO – RITO SIMPLIFICADO 

DO ARROLAMENTO – PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS – 

DESNECESSIDADE – QUESTIONAMENTO RESERVADO PARA VIA 

PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO. A inovação trazida pelo Novo Código 

de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, § 2º, com foco na celeridade 

processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente 

ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e, somente após 

a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, é que a 

Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto, supostamente devido.” (TJMT - Ap 89949/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/06/2018) Se não bastasse, como bem explica o 

douto José Miguel Garcia Medina: “No caso previsto no art. 664 do 

CPC/2015, o rito simplificado terá cabimento em função do valor dos bens 

apresentados para partilha. Onde o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, 

parece ter havido erro de redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do 

CPC/2015.” (...) (in NCPC Comentado: com remissões e notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 

611) A propósito, assim também já decidiu o c. STJ: “...O Superior Tribunal 

de Justiça firmou a compreensão de que não há como exigir o ITCMD 

antes do reconhecimento judicial dos direitos dos sucessores, seja no 

arrolamento sumário ou no COMUM, tendo em vista as características 

peculiares da transmissão causa mortis (...) Diferentemente, em relação à 

expedição do formal de partilha, é inegável que a entrada em vigor do 

novo CPC introduziu, de forma expressa, a inversão do procedimento no 

CPC revogado. (...) O art. 659, § 2º, do atual CPC prescreve que basta a 

certificação do trânsito em julgado da decisão judicial referente à partilha 

dos bens para a expedição dos alvarás competentes, reservando-se a 

intimação da Fazenda Pública para momento POSTERIOR, a fim de que 

promova administrativamente o lançamento dos tributos pertinentes, os 

quais não serão objeto de discussão e/ou lançamento no arrolamento de 

bens...” (in STJ - REsp 1832054/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019). Pelo exposto e mais que dos 

autos consta, homologo por sentença, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos o plano de partilha, Id 29966959, aos fins de direito, salvo 

erro, omissão e eventual direito de terceiro. Decorrido o trânsito em 

julgado, e, desde que confirmado o pagamento das cutas/taxas, 

expeça-se o necessário, formal de partilha, certidão de pagamento, carta 

de adjudicação e/ou alvará(s), ressaltando ainda que é requisito para 

registro o pagamento ou isenção de tributos e comprovação da 

inexistência de débito junto à Fazenda Pública (Municipal, Estadual e 

Federal), pela via administrativa, nos termos da Lei Estadual 7.850/2002, 

do CPC (art. 662) e da Lei 6015/73, art. 143. Atendidas as determinações 

supra, cientifique a Fazenda Pública “para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes”, (art. 
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659 § 2º CPC). Após, ao arquivo, com as cautelas de estilo, anotações e 

baixas. Custas/taxas nos termos da lei. Cumpra-se, com a observância 

das formas e prazos legais. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037310-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. A. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA BENEDITA AIRES OAB - 034.310.441-58 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FRIOZZO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(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 : 

1037310-24.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: C. E. A. F. REPRESENTANTE: 

VERONICA BENEDITA AIRES EXECUTADO: CLAUDIO DA SILVA FRIOZZO 

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: 1003890-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. J. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SILVA FLORES OAB - 968.200.391-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANOEL MOGNOL (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 : 

1003890-28.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: E. M. J. REPRESENTANTE: 

TATIANE SILVA FLORES EXECUTADO: EMANOEL MOGNOL 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: 1008266-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR GONCALVES LIBANIO (EXEQUENTE)

S. G. L. (EXEQUENTE)

R. C. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA EDILEUZA GONCALVES DE SOUZA OAB - 955.968.951-72 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMIR CONCEICAO LIBANIO (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 : 

1008266-57.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: VICTOR GONCALVES LIBANIO, 

R. C. L., S. G. L. REPRESENTANTE: MARIA EDILEUZA GONCALVES DE 

SOUZA EXECUTADO: EDMIR CONCEICAO LIBANIO 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: 1017366-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FERREIRA DE LARA (EXEQUENTE)

D. G. D. L. M. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HIGOR DA SILVA MORAES (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 : 

1017366-36.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: D. G. D. L. M., ALINE FERREIRA 

DE LARA EXECUTADO: HIGOR DA SILVA MORAES 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: 1035600-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRYANN BARBOSA LEMES DA SILVA (EXEQUENTE)

WENYTON BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZETE BARBOSA RIBEIRO OAB - 702.995.011-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN PATRICK LEMES DA SILVA (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 : 

1035600-66.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: WENYTON BARBOSA DA 

SILVA, ADRYANN BARBOSA LEMES DA SILVA REPRESENTANTE: 

SUZETE BARBOSA RIBEIRO EXECUTADO: ALAN PATRICK LEMES DA 

SILVA 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 33 de 586



Processo Número: 1041965-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA ANTONIA ROSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO GOMES (REU)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil, e, em razão disto a Senhora Gestora 

deverá agir com as cautelas necessárias. Concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do NCPC. Nos termos 

do artigo 528 do Novo Código de Processo Civil, intime-se o devedor para, 

em 03 (três) dias, efetuar o pagamento das prestações alimentícias 

referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2.018, no 

valor de R$ 878,98 (oitocentos e setenta e oito reais e noventa e oito 

centavos), sem prejuízo da inclusão automática das pensões alimentícias 

que se vencerem no curso da ação, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo. Se não pagar, não provar que efetuou, ou em 

caso de não restar comprovada a impossibilidade absoluta do 

adimplemento por meio da justificativa (art. 528, § 2º, NCPC), além de ser 

protestado o pronunciamento judicial (art. 528, § 1º, NCPC) ser-lhe-á 

decretada a prisão pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses (art. 528, § 

3º, NCPC), salientando ao devedor que o cumprimento da pena não o 

exime do pagamento das prestações vencidas e vincendas (art. 528, § 7º, 

NCPC). Caso o devedor pague as prestações, fica suspensa a ordem de 

prisão, ou se expedirá alvará de soltura, conforme a hipótese. Advirta o 

devedor que o cumprimento da pena de prisão civil não elide o débito, 

podendo, eventualmente, o Ministério Público ser cientificado dos indícios 

da prática do crime de abandono material (art. 532 do NCPC). Tendo sido 

juntada a certidão do Senhor Oficial de Justiça nos autos, intime-se a parte 

exequente, para requerer o que entender de direito no prazo 05 (cinco) 

dias. Tendo sido realizado pedido de prisão civil em desfavor do 

Executado, dê – se vista ao Ministério Público. Defiro o pedido feito no ID 

n.º 16807591, item “d”. Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 28 de abril de 2020. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033390-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. O. C. N. (REQUERENTE)

M. A. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS OAB - MT15980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos, etc. Trata – se de 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE 

UNIÃO ESTÁVEL, ALIMENTOS, GUARDA E VISITAS ajuizada por MARIA 

AUXILIADORA SAID e JOSÉ OLYMPIO CAVALCANTE NETO. Informam as 

partes que realizaram acordo em relação: i) ao período em que viveram em 

união estável: janeiro a outubro de 2.017; ii) aos alimentos, guarda e 

visitas ao filho João Pedro Said Cavalcante. Esclarecem que não há bens 

a serem partilhados e que desistem do prazo recursal. Ao final, em 

síntese, requer a homologação do acordo. O membro do Ministério Público 

emitiu parecer favorável à homologação do acordo (ID n.º 28706438) Ante 

o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (art. 487, III, 

“b” do C.P.C.), e com fulcro nos artigos 226, § 3°, da Constituição Federal 

e 1.723, do Código Civil, DECLARO a existência da União Estável entre a 

Senhora MARIA AUXILIADORA SAID com o Senhor JOSÉ OLYMPIO 

CAVALCANTE NETO, pelo período de janeiro a outubro de 2.017, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. Comunique-se o Oficial do Registro 

Civil das Pessoas Naturais de Cuiabá -MT, para que registre a presente 

Sentença no Livro E (Provimento nº 37 da Corregedoria Nacional de 

Justiça). Isento de custas, pois concedo os benefícios da justiça gratuita 

às partes. Deixo de condenar em verba honorária, por inexistir litígio. 

Cientifique-se o Ministério Público. Ante a desistência do prazo recursal, 

arquivem-se os autos, observando as cautelas necessárias. P.I.C. 

Cuiabá-MT, 20 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1037851-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. L. M. D. O. (AUTOR(A))

A. L. D. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. M. D. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO OAB - MT10826-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos, etc. Trata – se de AÇÃO DE 

ALIMENTOS ajuizada por THAIS DE LIMA MARQUES DE OLIVEIRA, menor 

representada por sua genitora, Senhora AVANICE LIMA DO NASCIMENTO, 

em face de WELLINGTON MARQUES DE OLIVEIRA. Em audiência as partes 

realizaram acordo (ID n.º 15162833), entretanto, não foi possível 

homologar a transação, ante a ausência do Ministério Público. No ID n.º 

22168915 o membro do Ministério Público emitiu parecer favorável à 

homologação do acordo. A Exequente requer o cumprimento de sentença 

(ID n.º 22679467). Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, “b” do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as 

partes (ID n.º 15162833), para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Em relação ao pedido de execução, verifico que as partes não desistiram 

do trânsito em julgado e, em tese, poderão se utilizar da via recursal. 

Desse modo, determino que a petição inicial de cumprimento de sentença 

seja distribuída em apartado e associada aos autos. Isento de custas, pois 

concedo os benefícios da justiça gratuita às partes. As partes arcarão 

com as verbas honorários dos seus respectivos advogados. 

Cientifique-se o Ministério Público. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos, observando as cautelas necessárias. P.I.C. Cuiabá-MT, 23 de abril 

de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1037851-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. L. M. D. O. (AUTOR(A))

A. L. D. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. M. D. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO OAB - MT10826-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação da parte autora para em 5 dias 

PROVIDENCIAR DISTRIBUIR o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em apartado 

(conforme determinado em sentença). após o transito em julgado esses 

autos serão arquivados. CUIABÁ, 28 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020667-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MARCELLE DE PAULA FERREIRA DA SILVA OAB - MT14964/O-O 
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(ADVOGADO(A))

KIVIA MAGOSSE HORTENCIO DE SA OAB - SP313089 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. W. L. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO DEVESA CINTRA OAB - MT14230-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 : 

1020667-20.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: PAMELLA LIMA DA SILVA 

LOPES EXECUTADO: JOSE WESLEY LOPES DE SOUZA Vistos, etc. 

Intime-se a parte Exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe se o acordo apresentado no ID n.º 28849779 foi cumprido, sob 

pena de quitação. Transcorrendo sem manifestação o prazo, voltem 

conclusos para extinção do feito com fundamento no art. 924, II, do C.P.C. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1016158-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. A. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE DA SILVA CAMPOS PINHEIRO OAB - MT19777-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Y. G. P. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON SILVA DE CAMARGO OAB - MT2054-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

A. P. P. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos, etc. Trata – se de AÇÃO DE 

REVISÃO DE ALIMENTOS ajuizada por KLEBERSON DE ARRUDA FRANÇA 

em face de YASMIM GABRIELLE PEREIRA FRANÇA, menor representada 

por sua genitora, Senhora ANA PAULA PEREIRA. Informa o Autor que na 

Ação de Alimentos, Processo n.º 8780-32.2014.811.0041, Código 869002, 

que tramitou perante a 3.ª Vara Especializada de Família e Sucessões da 

Capital acordada pensão alimentícia nos seguintes termos: a) 23% (vinte e 

três por cento) dos seus rendimentos líquidos, incidindo sobre férias, 

décimo terceiro salário e verbas rescisórias, quando houver, a ser 

descontado em folha de pagamento e depositado em Conta n.º 50543-8, 

Agência n.º 0016, Operação 013, Caixa Econômica Federal, em nome da 

Senhora Ana Paula Pereira; b) 100% (cem por cento) do plano de saúde; 

iii) 100% (cem por cento) do plano odontológico; iv) 50% (cinquenta por 

cento) de medicamentos e materiais escolares. Entretanto, sua condição 

financeira sofreu alteração: a) porque contraiu empréstimos para reformar 

a casa em que a família morava; b) seu nome está nos órgãos de proteção 

ao crédito (SPC/SERASA) por conta dessa dívida; c) seu veículo foi 

apreendido (Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar – 

Processo n.º 54863- 72.2015.811.0041 - Código: 1068726, que tramitou na 

Terceira Vara Especializada Direito Bancário); d) seus genitores estão 

como dependentes (Imposto de Renda 2015 e 2016). Ademais, a genitora 

do menor ganha R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) por mês 

(enfermeira)[1] e reside na casa dos avós paternos desde o ano de 2.013. 

Ao final, em síntese, requer: i) a redução da pensão alimentícia para 13% 

(treze por cento) de seus rendimentos líquidos; ii) o pagamento de 50% do 

plano de saúde, do plano odontológico, dos medicamentos, e dos materiais 

escolares no inicio do ano letivo; iii) a expedição de oficio ao SENAI – 

Departamento de recursos humanos, situado na Av. Historiador Rubens 

de Mendonça, nº 4.193, Bairro: bosque da Saúde, CEP: 78.050.000, 

Cuiabá – MT. A Requerida foi citada pessoalmente em 24.10.2017 (ID n.º 

10519925). Em sede de contestação (ID n.º 10577618) a genitora da 

menor suscitou 02 (duas) preliminares: Inépcia da Petição Inicial: porque 

não houve alteração da condição financeira do Alimentante; ii) Falta de 

Interesse Processual: porque os genitores ocupam, residem, no mesmo 

espaço físico. No mérito, assevera que para a redução da pensão 

alimentícia deve haver redução drástica na situação financeira do 

Alimentante, e isso não houve porque ele tem renda superior a 05 (cinco) 

salários mínimos e não tem despesa com locação de imóvel já que mora 

com seus pais, e as existentes são rateadas entre o genitor e seus pais. 

Ao final, em síntese, requer: i) a improcedência dos pedidos contidos na 

petição inicial. Impugnação à contestação sob ID n.º 10639054. Ao sanear 

o feito: i) as preliminares foram afastadas; ii) designou-se audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para a data de 15.08.2019, às 13:00 

horas (ID n.º 19763456). Em audiência: i) as partes realizaram acordo em 

relação à guarda e às visitas; ii) encerrou-se a instrução processual; iii) 

concedeu-se vista às partes para apresentar memoriais finais no prazo de 

15 (quinze) dias, bem como vista ao Ministério Público. Memorais sob ID n.º 

23141440 e 23345145. Com vista dos autos o membro do Ministério 

Público emitiu parecer favorável ao indeferimento dos pedidos contidos na 

petição inicial, mediante extinção do feito com fundamento no art. 487, I, do 

C.P.C. (ID n.º 28411338). Vieram conclusos os autos. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Trata – se de Ação de Revisão de Alimentos ajuizada por 

Kleberson de Arruda França em face de Yasmim Gabrielle Pereira França, 

menor representada por sua genitora, Senhora Ana Paula Pereira. 1. DA 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A ENSEJAR ANULAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Em sede de memoriais finais a parte 

Requerida requer a nulidade da audiência de instrução e julgamento, uma 

vez que o ponto controvertido fixado no despacho saneador é vago e isso 

acarretaria cerceamento de defesa (ID n.º 23345145). Todavia, o 

despacho que saneou o feito foi proferido em 05.05.2019, inclusive com 

data de audiência de instrução e julgamento a ser realizada em 

15.08.2019, às 13:00 horas (ID n.º 19763456). Da mencionada decisão as 

partes não interpuseram recurso. Durante a audiência de instrução e 

julgamento (15.08.2019) as partes realizaram acordo em relação a guarda 

e às vistas, remanescendo a questão dos alimentos a ser decidida 

(mérito); declararam não possuir prova a ser realizada em audiência. 

Desse modo, o processo será julgado no estado em que se encontra, 

porque houve preclusão do direito. Desse modo, passo à análise do 

mérito. 2. DA GUARDA COMPARTILHADA Na Ação de Alimentos, 

Processo n.º 8780-32.2014.811.0041, Código 869002, que tramitou 

perante a 3.ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital 

estabeleceu-se guarda unilateral em favor da Senhora Ana Paula Pereira, 

possuindo o genitor o direito de visitas. Nada obstante, consta no Estudo 

de Relatório Interprofissional (ID n.º 13268892) que o Autor pretende a 

guarda compartilhada (ID n.º 13268892, fls. 04) e a genitora concorda com 

o pedido do Pai (ID n.º 13268892, fls. 06). Desse modo, a guarda 

compartilhada deve ser estabelecida. Além disso, o Conselho Nacional de 

Justiça recomenda que os Juízes das Varas de Família observem o 

disposto na Lei nº 13.058/2014, vejamos recomendação nº 25 de 22 de 

agosto de 2016, artigo 1°: “(...) Art.1º. Recomendar aos Juízes das Varas 

de Família que, ao decidirem sobre a guarda dos filhos, nas ações de 

separação, de divórcio, de dissolução de união estável ou em medida 

cautelar, quando não houver acordo entre ascendentes, considerem a 

guarda compartilhada como regra, segundo prevê o § 2º do rt. 1.584 do 

Código Civil (...)”. Pois bem, a guarda compartilhada foi devidamente 

regulamentada pela Lei n.º 13.058/2014, sendo que o tempo de convívio 

com o filho deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, 

sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses do (a) filho 

(a), conforme artigo 1.583 do Código Civil, in verbis: Art. 1.583. A guarda 

será unilateral ou compartilhada. (Redação dada pela Lei nº 11.698, de 

2008). § 1o Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos 

genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5o) e, por guarda 

compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e 

deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes 

ao poder familiar dos filhos comuns. (Incluído pela Lei nº 11.698, de 2008). 

§ 2o Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser 

dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em 

vista as condições fáticas e os interesses dos filhos: (Redação dada pela 

Lei nº 13.058, de 2014) § 3ºNa guarda compartilhada, a cidade 

considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender 

aos interesses dos filhos. (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014). A 

jurisprudência do STJ e Tribunais tem decidido pela guarda compartilhada 

em proteção ao melhor interesse do (a) menor. Vejamos: CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. CONSENSO. NECESSIDADE. 

ALTERNÂNCIA DE RESIDÊNCIA DO MENOR. POSSIBILIDADE. 1. A guarda 

compartilhada busca a plena proteção do melhor interesse dos filhos, pois 

reflete, com muito mais acuidade, a realidade da organização social atual 

que caminha para o fim das rígidas divisões de papéis sociais definidas 
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pelo gênero dos pais. 2. A guarda compartilhada é o ideal a ser buscado 

no exercício do Poder Familiar entre pais separados, mesmo que 

demandem deles reestruturações, concessões e adequações diversas, 

para que seus filhos possam usufruir, durante sua formação, do ideal 

psicológico de duplo referencial. 3. Apesar de a separação ou do divórcio 

usualmente coincidirem com o ápice do distanciamento do antigo casal e 

com a maior evidenciação das diferenças existentes, o melhor interesse 

do menor, ainda assim, dita a aplicação da guarda compartilhada como 

regra, mesmo na hipótese de ausência de consenso. 4. A inviabilidade da 

guarda compartilhada, por ausência de consenso, faria prevalecer o 

exercício de uma potestade inexistente por um dos pais. E diz-se 

inexistente, porque contrária ao escopo do Poder Familiar que existe para 

a proteção da prole. 5. A imposição judicial das atribuições de cada um 

dos pais, e o período de convivência da criança sob guarda 

compartilhada, quando não houver consenso, é medida extrema, porém 

necessária à implementação dessa nova visão, para que não se faça do 

texto legal, letra morta. 6. A guarda compartilhada deve ser tida como 

regra, e a custódia física conjunta - sempre que possível - como sua 

efetiva expressão. 7. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1428596 RS 

2013/0376172-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 

03/06/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2014). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA COMPARTILHADA. A redação 

atual do artigo 1.584, § 2º Código Civil (introduzido pela Lei 13.058/14) 

dispõe que a guarda compartilhada é a regra há ser aplicada, mesmo em 

caso de dissenso entre o casal, somente não se aplicando na hipótese de 

inaptidão por um dos genitores ao exercício do poder familiar ou quando 

algum dos pais expressamente declarar o desinteresse em exercer a 

guarda. Caso em que a guarda compartilhada vai regulamentada, mas o 

regime de convivência entre pai e filha continua sendo o regime vigente, 

fixada residência habitual materna. DERAM PROVIMENTO (Agravo de 

Instrumento Nº 70064723307, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Julgado em 25/06/2015). (TJ-RS 

- AI: 70064723307 RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Data de 

Julgamento: 25/06/2015, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 01/07/2015) Posto isto, visando o melhor interesse da 

menor, determino a guarda compartilhada da menor YASMIM GABRIELLE 

PEREIRA FRANÇA aos pais KLEBERSON DE ARRUDA FRANÇA e ANA 

PAULA PEREIRA, devendo a infante continuar residindo com a genitora. 

Mantenho as visitas já acordadas entre as partes: finais de semana 

alternados, podendo pegar a criança as 08:00 horas no sábado e 

devolver para a mãe às 18:00 horas do dia de domingo (ID n.º 7324121, 

fls. 02). Nas festividades de final de ano, passará, alternadamente, o natal 

com o pai e o ano novo com a mãe, invertendo-se no ano seguinte; nos 

dias em que se comemora o dia dos pais, com o pai e nos dias que se 

comemora o dia das mães, com a mãe. Nas férias passará metade com a 

mãe e metade com o pai. ADVIRTO os Srs. KLEBERSON DE ARRUDA 

FRANÇA e ANA PAULA PEREIRA quanto à alienação parental, que no 

Brasil foi editada, em 26 de agosto de 2010, sob o nº 12.318., que tem por 

finalidade proteger a criança das possíveis vinganças entre os genitores. 

No site do Tribunal de Justiça deste estado (http://www.tjmt.jus.br) 

encontra-se a cartilha referente ao assunto, sendo de extrema 

importância colacionar alguns conceitos aos genitores do menor. 

Considera-se ato de Alienação Parental a interferência na formação 

psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um 

dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente 

sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que 

cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. 

A Alienação Parental é uma forma de abuso psicológico que, se 

caracteriza por um conjunto de práticas efetivadas por um genitor (na 

maior parte dos casos), denominado alienador, capazes de transformar a 

consciência de seus filhos, com a intenção de impedir, dificultar ou 

destruir seus vínculos com o outro genitor, denominado alienado, sem que 

existam motivos reais que justifiquem essa condição. Porém, não são 

apenas os genitores que podem alienar, mas qualquer parente ou outro 

adulto que tenha autoridade e responsabilidade pela criança ou 

adolescente. Formas de alienação São formas exemplificativas de 

alienação parental, além dos atos assim declarados pelo juiz ou 

constatados por perícia, praticados diretamente ou com auxílio de 

terceiros: I - realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor 

no exercício da paternidade ou maternidade. II - dificultar o exercício da 

autoridade parental. III - dificultar contato de criança ou adolescente com 

genitor IV - dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência 

familiar. V - omitir deliberadamente a genitor informações pessoais 

relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e 

alterações de endereço. VI - apresentar falsa denúncia contra genitor, 

contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a 

convivência deles com a criança ou adolescente. VII - mudar o domicílio 

para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da 

criança ou adolescente com o outro genitor, com familiares deste ou com 

avós. E quanto a atos desta forma, caracterizados atos típicos de 

alienação parental ou qualquer conduta que dificulte a convivência de 

criança ou adolescente com genitor, sem prejuízo da responsabilidade civil 

ou criminal, segundo a gravidade do caso, poderá o juiz: I - declarar a 

ocorrência de alienação parental e advertir o alienador; II - ampliar o regime 

de convivência familiar em favor do genitor alienado; III - estipular multa ao 

alienador; IV - determinar acompanhamento psicológico e/ou 

biopsicossocial; V - determinar a alteração da guarda para guarda 

compartilhada ou sua inversão; VI - determinar a fixação cautelar do 

domicílio da criança ou adolescente; VII - declarar a suspensão da 

autoridade parental. Assim, advirto aos genitores quanto à alienação 

parental e suas consequências, intimando-os desta decisão, bem como 

para que cumpram com as visitas, vez que o interesse do menor deverá 

prevalecer diante das dificuldades dos genitores em se relacionar. 3. DOS 

ALIMENTOS Pois bem, entendo que os alimentos possuem natureza 

básica, conforme pontua Yussef Said Cahali em sua obra: “Engana-se 

Beudant ao afirmar que a disciplina jurídica da obrigação alimentícia 

oferece um interesse pratico muito grande, mas que seria mínima a sua 

importância doutrinária. Trata-se, em realidade, de instituto cujus princípios 

são remarcados por uma acentuada complexidade, com reclamo de 

permanente atualização de seus estudos; do dissídio sobre a pluralidade 

de seus aspectos resulta um variegado de formulas legislativas e 

jurisprudências que a experiência da vida apresenta diuturnamente. O ser 

humano, por natureza, é carente desde a sua concepção; como tal, segue 

o fadário até o momento que lhe foi reservado como derradeiro; nessa 

dilação temporal – mais ou menos prolongada -, a sua dependência dos 

alimentos é uma constante, posta como condição de vida. Daí a 

expressividade da palavra “alimentos” no seu significado vulgar: tudo 

aquilo que é necessário à conservação do ser humano com vida, ou, no 

dizer de Pontes de Miranda, “o que serve à subsistência animal”. Em 

linguagem técnica, bastaria acrescentar a esse conceito, a ideia de 

obrigação que é imposta a alguém, em função de um a causa jurídica 

prevista em lei, de presta-los a quem deles necessite. Adotada no direito 

para designar o conteúdo de uma pretensão ou de uma obrigação, a 

palavra “alimentos” vem a significar tudo o que é necessário para a 

satisfazer as necessidades vitais de quem não pode prove-las por si; mas 

amplamente, é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título 

de direito, para exigi-la de outrem, como necessário á sua manutenção. 

(...) Alimentos são, pois as prestações devidas, feitas para que quem as 

recebe possa subsistir, isto é, manter sua existência, realizar o direito á 

visa, tanto física (sustento corpo) como intelectual e moral (cultivo e 

educação do espírito, do ser racional). Nesse sentindo, constituem os 

alimentos uma modalidade de assistência imposta por lei, de minas os 

recursos necessários à subsistência, à comprovação da vida, tanto física 

como moral e social do indivídio; sendo, portanto, a obrigação alimentar, “le 

devoir imposé juridiquement à une persone d´assurer la subsistence dúne 

autre persone” Ainda no plano jurídico tanto em lei como na doutrina, tem 

atribuído à palavra “alimentos” uma acepção plúrima, para nela 

compreender não apenas a obrigação de prestá-los, como também os 

componentes da obrigação a ser prestada. Nesse sentido, diz Demolombe 

que a palavra compreende tudo o que é necessário ás necessidades da 

existência: vestimenta, habitação, alimentação e remédios em caso de 

doença; do mesmo modo Clóvis: A palavra alimentos tem, em direito, uma 

acepção técnica, de mais larga extensão do que na linguagem comum pois 

compreende tudo o que é necessário à vida: sustento, habitação, roupa e 

tratamento de moléstias”, igualmente Espínola: “A obrigação alimentar 

compreende tudo o que for necessário para o sustento, vestuário, 

habitação, cuidado da saúde”.” (Cahali, Yussef Said. Dos alimentos – 3ed. 

Ver., ampl. E atual. Páginas 15 à 17). A possibilidade de ajuizamento de 

ação de revisão de alimentos surge quando há alteração da necessidade 

do Alimentado em receber a pensão alimentícia ou quando ocorre a 

alteração da possibilidade do Alimentante na manutenção do pagamento 

do montante já fixado, cujo fundamento legal está situado no artigo 1.699 

do Código Civil que estabelece que “Se, fixados os alimentos, sobrevier 

mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os 
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recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as 

circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”. Para a 

fixação de alimentos temos que levar em consideração ao que hoje a 

doutrina nos ensina como 03 (três) requisitos básicos necessidade – 

possibilidade – proporcionalidade. TJSC: “ Sílvio de Salvo Venosa leciona: ‘ 

De acordo com o art. 1.695, do Código Civil em vigor “ São devidos os 

alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode 

prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se 

reclamam, pode fornecê – los, sem desfalque do necessário ao seu 

sustento’. O dispositivo coroa o princípio básico da obrigação alimentar 

pelo qual o montante dos alimentos deve ser fixado de acordo com as 

necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, 

complementando pelo art. 1.694, § 1º. Eis a regra fundamental dos 

chamados alimentos civis:’ os alimentos devem ser fixados na proporção 

das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada””( 

Ap. Cív. N. 2004.008841-8, rel. Des. Wilson Augusto do Nascimento, j. 

14.6.2004). “ A regra para a fixação ( CC 1.694 §1º e 1.695) é vaga e 

representa apenas um standard jurídico Dessa forma, abre – se ao juiz um 

extenso campo de ação, capaz de possibilitar o enquadramento dos mais 

variados casos individuais . Para definir valores, há que se atentar ao 

dogma que norteia a obrigação alimentar: o princípio da proporcionalidade. 

Esse é o vetor para a fixação dos alimentos. Segundo Gilmar Ferreira 

Mendes, o princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, em 

essência, consubstancia uma pauta de natureza axiológica que emana 

diretamente das ideias de justiça, equidade, bom senso, prudência, 

moderação, justa medida, proibição de excesso, direito justo e valores 

afins; precede e condiciona a positivação jurídica, inclusive a de nível 

constitucional; e, ainda, enquanto princípio geral do direito, segue de regra 

de interpretação para todo o ordenamento jurídico. “ ( “ Manual de Direito 

das Famílias “, 8ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 552). Feitos 

esses esclarecimentos, passo à análise dos requisitos 

(necessidade-possibilidade). 3.1.DA NECESSIDADE A Alimentada possui 

06 anos de idade (ID n.º 7324208). Portanto, em se tratando de alimentos 

devidos pelo vínculo do poder familiar é pacífico o entendimento 

jurisprudencial quanto a presunção da necessidade. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA ADOLESCENTE. ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS. NECESSIDADES PRESUMIDAS. ANÁLISE DO BINÔMIO 

NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PROVISÓRIA 

FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. Para que a obrigação 

alimentar seja minorada, em sede de tutela provisória, é necessário 

venham aos autos elementos suficientes de convicção a justificar a 

necessidade premente de redefinição do quantum. Caso concreto em que 

o agravante não comprova incapacidade para fazer frente aos alimentos 

provisórios fixados no grau de origem. Decisão agravada confirmada. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70073724262 RS, 

Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 26/07/2017, 

Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

01/08/2017) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. 

REDUÇÃO. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS ENVOLVIDOS. 

ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. MANUTENÇÃO DO VALOR VIGENTE. FILHA 

ADOLESCENTE. NECESSIDADE PRESUMIDA. SENTENÇA MANTIDA. - Recai 

sobre o autor da ação revisional de alimentos o ônus de demonstrar 

mudança em sua situação financeira ou na de quem recebe a verba 

alimentar. - O genitor exerce a mesma profissão que exercia no momento 

da celebração do acordo, e não demonstrou a alteração de suas 

condições financeiras, recebendo o piso da categoria (motorista) pelo 

exercício da atividade, que é superior aos rendimentos brutos antes 

auferidos. - Sobre o aspecto das possibilidades, o valor do salário 

efetivamente recebido não pode ser considerado isoladamente, sob pena 

de se submeter o valor da pensão ao arbítrio do alimentante. - Quanto ao 

aspecto das necessidades da menor, é sabido que os gastos de uma 

adolescente incluem despesas presumidas com vestuário, educação, 

saúde, moradia, higiene e lazer. - Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 

10261140027267001 MG, Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 

14/05/2015, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

20/05/2015) APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL 

MAJORATÓRIA DE ALIMENTOS. PODER FAMILIAR. - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. FILHA ADOLESCENTE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. 

POSSIBILIDADES. DIFICULDADES VISÍVEIS. NASCIMENTO DE OUTRA 

FILHA. AUMENTO INVIÁVEL. - A obrigação alimentar inarredável 

decorrente do poder familiar contempla os gastos que efetivamente são 

imprescindíveis, e, para além desses, somente aqueles que estão 

compreendidos nas possibilidades do alimentante, a partir da condição 

social reinante. Fixada a verba a partir dessas diretrizes, não há espaço 

para majoração. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - 

AC: 20160096952 Itajaí 2016.009695-2, Relator: Henry Petry Junior, Data 

de Julgamento: 28/03/2016, Quinta Câmara de Direito Civil) APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - 

DIREITO DE FAMÍLIA - ALIMENTOS - ARBITRAMENTO - FILHO MENOR - 

P R E S U N Ç Ã O  D A  N E C E S S I D A D E  -  T R I N Ô M I O 

"PROPORCIONALIDADE-POSSIBILIDADE-NECESSIDADE" - ADEQUAÇÃO - 

REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS DE FORMA LIVRE - AUSÊNCIA DE 

OPOSIÇÃO. 1. São presumidos os gastos básicos de uma criança com 

idade de dez anos. 2. Inexistindo provas que levem à presunção de 

desproporcionalidade do benefício, ou mesmo da impossibilidade do seu 

custeio pelo apelante, sem prejuízo do sustento próprio, deve ser mantido 

o valor dos alimentos fixado em primeiro grau, em 35% do salário mínimo. 

3. Não havendo controvérsia, pelo menos processual, quanto ao direito do 

pai de estar com o filho "de forma livre" - proposta inclusive firmada na 

própria petição inicial do infante -, devem ser estabelecidas as visitações 

do pai ao filho conforme livremente convencionarem as partes. 4. Contudo, 

a "visitação livre" pressupõe plena concordância de ambas as partes, não 

podendo se impor através de "mandado judicial", sob pena de se 

prejudicar a estabilidade e a devida formação do menor. 5. Recurso 

parcialmente provido (TJ-MG - AC: 10027100170383001 MG, Relator: 

Áurea Brasil, Data de Julgamento: 03/10/2013, Câmaras Cíveis / 5ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2013) Nesse sentido, não é da 

parte Requerida em provar que necessita dos alimentos, mas, sim, do 

Alimentante em provar que sofreu redução econômica a ensejar a 

minoração da obrigação alimentar. DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE Na 

Ação de Alimentos, Processo n.º 8780-32.2014.811.0041, Código 869002, 

que tramitou perante a 3.ª Vara Especializada de Família e Sucessões da 

Capital foi acordada pensão alimentícia nos seguintes termos: a) 23% 

(vinte e três por cento) dos seus rendimentos líquidos, incidente sobre 

férias, décimo terceiro salário e verbas rescisórias, quando houver, a ser 

descontado em folha de pagamento e depositado em Conta n.º 50543-8, 

Agência n.º 0016, Operação 013, Caixa Econômica Federal, em nome da 

Senhora Ana Paula Pereira; b) 100% (cem por cento) do plano de saúde; 

c) 100% (cem por cento) do plano odontológico; d) 50% (cinquenta por 

cento) de medicamentos e materiais escolares. Todavia, assevera que 

pensão alimentícia deve ser reduzida, e utilizada como base os seguintes 

fundamentos: i) contraiu empréstimos para reformar a casa em que a 

família morava; ii) seu nome está nos órgãos de proteção ao crédito 

(SPC/SERASA) por conta dessa dívida; iii) seu veículo foi apreendido 

(Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar – Processo n.º 

54863- 72.2015.811.0041 - Código: 1068726, que tramitou na Terceira 

Vara Especializada Direito Bancário); iv) seus genitores estão como 

dependentes (Imposto de Renda 2015 e 2016) v) a genitora da menor 

ganha R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) por mês (enfermeira)[2] e 

reside na casa dos avós paternos desde o ano de 2.013. Em relação ao 

item “iv”, a obrigação primordial do Autor é com a filha menor 

(descendente), de modo que se ele incluiu seus pais (ascendentes) como 

dependentes no imposto de renda é porque tem condições de suprir as 

necessidades (presumíveis) da infante. Portanto, rejeito a tese descrita no 

item “iv”. No que diz respeito à tese constante no item “v”, verifico que, até 

prova em contrário, a representante legal da menor trabalha na CLINICA 

DE ESTÉTICA DRA. GEISA MARJORIE CABRAL LTDA ME , CNPJ: 

14.707.683/0001-26, endereço: Av. das Flores, 111, 2º andar, bairro: 

Jardim Cuiabá – MT, CEP: 78.043-172 (ID n.º 10577636) e recebe R$ 

1.000,00 (um mil reais) por mês. Além disso, o que deve ser provado pelo 

Alimentante é a redução da sua capacidade financeira. Assim sendo, 

rejeito a tese de item “v”. Acerca das teses “i”, “ii” e “iii”, entendo que elas 

devem ser acolhidas, pelos seguintes motivos: a) os alimentos devem ser 

arbitrados de maneira proporcional, observando tanto as necessidades da 

alimentada como as possibilidades do alimentante[3]; ii) o Alimentante 

comprovou ter sofrido redução da capacidade econômica. Analisando os 

holerites do Autor (ID n.º 7324399 e 7324405), verifico que em fevereiro 

de 2017 seu salário líquido foi de R$ 2.073,07 (dois mil setenta e três reais 

e sete centavos) (ID n.º 7324399) e em março do mesmo ano seus 

rendimentos líquidos chegaram a quantia de R$ 1.896,42 (mil oitocentos e 

noventa e seis reais e quarenta dois centavos). Nesse sentido, com essa 

quantia ele tem que suportar gastos ordinários, por exemplo, alimentação, 

contas de luz (ID n.º 7324308), telefone (ID n.º 7324340), água (ID n.º 

7324605), aluguel (ID n.º 10638744), sem contar com eventual 
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enfermidade que lhe acometer. Ademais, consta no relatório de estudo 

interprofissional que o genitor da infante reside na casa aluga com sua 

companheira. É pacífico o entendimento de que o simples fato de constituir 

família não enseja a redução da pensão alimentícia. Todavia, levo isso em 

consideração ante o contexto e provas dos autos, sob pena de violar o 

princípio da razoabilidade e onerar o alimentante com a manutenção de 

uma pensão que visivelmente excede a sua situação econômica. CIVIL. 

FAMÍLIA. APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS 

DESTINADOS A DOIS FILHOS MENORES. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO 

ECONÔMICO-FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA 

E NASCIMENTO DE OUTRO FILHO. NECESSÁRIA A MINORAÇÃO DA 

PRESTAÇÃO. 1.A VARIABILIDADE É CARACTERE INTRÍNSECO DA 

PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E, POR CONSEGUINTE, TODA A DECISÃO OU 

CONVENÇÃO A RESPEITO DE ALIMENTOS TRAZ ÍNSITA A CLÁUSULA 

REBUS SIC STANTIBUS. NESSE CONTEXTO, COMPETE AO DEVEDOR A 

PROVA DA DEBILITAÇÃO DE SUA CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

2.O NASCIMENTO DE OUTRO FILHO E A CONSTITUIÇÃO DE NOVA 

FAMÍLIA INDICAM COM CLAREZA QUE OS ENCARGOS SUPORTADOS 

PELO ALIMENTANTE FORAM MAJORADOS. 3.INEXISTINDO PROVA DE 

MELHORA DA SUA CONDIÇÃO FINANCEIRA, AO CONTRÁRIO, HAVENDO 

APENAS ALEGAÇÕES DE MAIORES DIFICULDADES, DEVE SER 

MINORADA A PENSÃO ALIMENTÍCIA, PRESERVANDO-SE A ISONOMIA 

ENTRE OS FILHOS POR MEIO DE UMA REDUÇÃO RAZOÁVEL E 

RESPEITANDO-SE A CAPACIDADE DO GENITOR. 4.RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. (TJ-DF - APL: 1091754220098070001 DF 

0109175-42.2009.807.0001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de 

Julgamento: 16/02/2011, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/02/2011, 

DJ-e Pág. 114) APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - REVISIONAL DE 

ALIMENTOS - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - DIMINUIÇÃO DA CONDIÇÃO 

FINANCEIRA DO ALIMENTANTE - OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO 

PROPORCIONALIDADE, NECESSIDADE E POSSIBILIDADE - ÔNUS DA 

PROVA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Para o arbitramento dos 

alimentos deve ser observado o trinômio proporcionalidade, necessidade e 

possibilidade, norteador da obrigação alimentícia. - Fixados alimentos, sua 

redução só se viabiliza se comprovada diminuição da capacidade 

econômica do alimentante ou aumento da capacidade econômica do 

alimentado. - Se, na ação revisional de alimentos, restou demonstrada a 

alteração da capacidade do alimentante, deve ser mantida a sentença que 

decreta a procedência do pedido e fixa, com razoabilidade, novas 

condições. - Recurso a que se nega provimento. (TJ-MG - AC: 

10702120250627002 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 

10/10/2013, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

18/10/2013) Outrossim, o Senhor Kleberson de Arruda França possui o 

nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, cujo débito perfaz a 

quantia de R$ 10.580,05 (dez mil quinhentos e oitenta reais e cinco 

centavos), conforme documento acostado ID n.º 7324104. Em casos tais, 

a jurisprudência possui entendimento de que é perfeitamente possível a 

redução da pensão alimentícia. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

REVISIONAL DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO. CABIMENTO. Embora, a 

constituição de nova família, por si só, em tese, não constitua motivo 

suficiente para minorar obrigação alimentar pré-existente, no caso 

concreto, este fato, somado à demonstração de que o alimentante está na 

iminência de ser despejado em razão de débito de locativos, com o nome 

inscrito no SPC e sofrendo execução pelo inadimplemento de 

mensalidades escolares de seu filho, evidencia o cabimento da redução 

da verba à ex-esposa da ordem de 40% de sua renda bruta para o 

equivalente a 30% de seus... (TJ-RS - AI: 70045251949 RS, Relator: 

Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 01/12/2011, Oitava 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/12/2011) 

Ainda, o genitor celebrou contrato de financiamento (20017607494) em 

31.11.2011, com valor líquido de R$ 25.990,00 (vinte e cinco mil 

novecentos e noventa reais) a ser pago em 60 (sessenta prestações), no 

valor de R$ 752,88 (setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito 

centavos), com prazo final em 31.10.2016. Entretanto, por ter deixado de 

efetuar o pagamento a partir de 31.07.2015 teve ajuizada contra si Ação 

de Busca e  Apreensão de Veícu lo ,  Processo n . º 

54863-72.2015.811.0041, cujo débito é de R$ 11.320,94 (onze mil 

trezentos e vinte reais e noventa e quatro centavos) (ID n.º 7324684). Em 

síntese, o Alimentante fez prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXONERAÇÃO C/C REVISIONAL 

DE ALIMENTOS - BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE - 

INOBSERVÂNCIA - ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA 

COMPROVADA - REDUÇÃO PARCIAL - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

Em decorrência da alteração da capacidade financeira do alimentante, 

torna-se imperiosa a modificação do encargo alimentar, de modo a atender 

às suas possibilidades e às necessidades das alimentandas. (TJ-MG - AI: 

10525130025386001 MG, Relator: Edilson Fernandes, Data de Julgamento: 

09/08/2013, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

14/08/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. 

FILHA MAIOR. NECESSIDADES COMPROVADAS. ALTERAÇÃO DA 

CAPACIDADE FINANCEIRA DO PRESTADOR. ENCARGO REDUZIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. De acordo com o art. 1.699 do CC, uma vez fixados 

alimentos e sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre 

ou na de quem os recebe, o interessado poderá reclamar ao juiz 

exoneração, redução ou majoração do encargo, conforme as 

circunstâncias. No caso, o alimentante/autor logrou provar que sua 

capacidade financeira se alterou (para pior) depois do acordo entabulado 

no passado, que estabeleceu alimentos em favor da filha demandada na 

ordem de 90% do salário mínimo. Embora a requerida/apelante, hoje, maior 

de idade, também tenha demonstrado nos autos que ainda necessita do 

auxílio financeiro do genitor para custear seus estudos ? cursa 

Enfermagem em faculdade pública ?, não há como ignorar a nova 

realidade financeira do prestador, pois constituiu nova família, paga 

pensão a outros dois filhos e se aposentou (é militar da reserva). Nesse 

contexto, é de ser mantida a sentença, que reduziu o encargo alimentar 

para 15% dos rendimentos líquidos do genitor, até para efeito de 

equiparação aos alimentos pagos aos demais dependentes do autor. 

Indeferimento do pedido da ré/apelante de manutenção da pensão nos 

moldes antes ajustados.NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.(Apelação 

Cível, Nº 70083150037, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 30-01-2020) (TJ-RS - AC: 

70083150037 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 

30/01/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2020) Nesse 

sentido, sopesando as teses e provas produzidas pelas partes, bem como 

em atenção ao trinômio da necessidade-possibilidade-proporcionalidade, 

entendo por bem reduzir a pensão alimentícia nos termos pleiteados na 

petição inicial. Ante o exposto, ACOLHO o pedido inicial (artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil) e REDUZO o valor da pensão alimentícia fixada 

na Ação de Alimentos, Processo n.º 8780-32.2014.811.0041, Código 

869002, que tramitou perante a 3.ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões da Capital, para o equivalente a i) 13% (treze por cento) dos 

rendimentos líquidos do Autor, a ser descontado em folha de pagamento e 

depositado em Conta n.º 50543-8, Agência n.º 0016, Operação 013, Caixa 

Econômica Federal, em nome da Senhora Ana Paula Pereira, bem como 

condeno ao pagamento de 50% do plano de saúde, odontológico, dos 

medicamentos, e dos materiais escolares no início do ano letivo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. Expeça-se ofício ao SENAI – 

Departamento de recursos humanos, situado na Av. Historiador Rubens 

de Mendonça, nº 4.193, Bairro: bosque da Saúde, CEP: 78.050.000, 

Cuiabá – MT, para que proceda com os descontos fixados na presente 

Sentença, sob pena de incorrer em crime de desobediência (art. 330 do 

C.P.) e crime contra a administração da justiça (art. 22 da Lei de 

Alimentos). Ressalto que o novo valor fixado retroage à data da citação 

(Súmula n.º 621 do S.T.J., C/c art. 13, § 2.º da Lei de Alimentos). 

Notifique-se o Ministério Público. Concedo os benefícios da justiça gratuita 

às partes. Isento de custas, ante a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Condeno a parte Requerida ao pagamento de verba honorária no 

equivalente a 10% (dez por cento). Entretanto, a obrigação ficará 

suspensa nos termos do art. 98, § 3.º do C.P.C. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos. P.I.C. Cuiabá-MT, 20 de abril de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito [1] CLINICA DE ESTÉTICA DRA. 

GEISA MARJORIE CABRAL LTDA ME , CNPJ: 14.707.683/0001-26, 

endereço: Av. das Flores, 111, 2º andar, bairro: Jardim Cuiabá – MT, CEP: 

78.043-172. [2] CLINICA DE ESTÉTICA DRA. GEISA MARJORIE CABRAL 

LTDA ME , CNPJ: 14.707.683/0001-26, endereço: Av. das Flores, 111, 2º 

andar, bairro: Jardim Cuiabá – MT, CEP: 78.043-172. [3] Assim, na 

determinação do quantum, há de se ter em conta as condições sociais da 

pessoa que tem direito aos alimentos, a sua idade, saúde e outras 

circunstâncias particulares de tempo e de lugar, que influem na própria 

medida; tratando-se de descendente, as aptidões, preparação e escolha 

de uma profissão, atendendo-se ainda que a obrigação de sustentar a 

prole compete a ambos os genitores; [...] a obrigação alimentar não se 

presta somente aos casos de necessidade, devendo-se considerar a 

condição social do alimentado ter-se-á em conta, porém, que é 
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imprescindível a observância da capacidade financeira do alimentante, 

para que não haja desfalque do necessário ao seu próprio sustento (Dos 

Alimentos. 4ª ed., rev. e atual. de acordo com o novo Código Civil. Revista 

dos Tribunais, São Paulo: 2002, p. 726/727).

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

Processo Número: 1016158-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. A. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE DA SILVA CAMPOS PINHEIRO OAB - MT19777-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Y. G. P. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON SILVA DE CAMARGO OAB - MT2054-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

A. P. P. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos, etc. Trata – se de AÇÃO DE 

REVISÃO DE ALIMENTOS ajuizada por KLEBERSON DE ARRUDA FRANÇA 

em face de YASMIM GABRIELLE PEREIRA FRANÇA, menor representada 

por sua genitora, Senhora ANA PAULA PEREIRA. Informa o Autor que na 

Ação de Alimentos, Processo n.º 8780-32.2014.811.0041, Código 869002, 

que tramitou perante a 3.ª Vara Especializada de Família e Sucessões da 

Capital acordada pensão alimentícia nos seguintes termos: a) 23% (vinte e 

três por cento) dos seus rendimentos líquidos, incidindo sobre férias, 

décimo terceiro salário e verbas rescisórias, quando houver, a ser 

descontado em folha de pagamento e depositado em Conta n.º 50543-8, 

Agência n.º 0016, Operação 013, Caixa Econômica Federal, em nome da 

Senhora Ana Paula Pereira; b) 100% (cem por cento) do plano de saúde; 

iii) 100% (cem por cento) do plano odontológico; iv) 50% (cinquenta por 

cento) de medicamentos e materiais escolares. Entretanto, sua condição 

financeira sofreu alteração: a) porque contraiu empréstimos para reformar 

a casa em que a família morava; b) seu nome está nos órgãos de proteção 

ao crédito (SPC/SERASA) por conta dessa dívida; c) seu veículo foi 

apreendido (Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar – 

Processo n.º 54863- 72.2015.811.0041 - Código: 1068726, que tramitou na 

Terceira Vara Especializada Direito Bancário); d) seus genitores estão 

como dependentes (Imposto de Renda 2015 e 2016). Ademais, a genitora 

do menor ganha R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) por mês 

(enfermeira)[1] e reside na casa dos avós paternos desde o ano de 2.013. 

Ao final, em síntese, requer: i) a redução da pensão alimentícia para 13% 

(treze por cento) de seus rendimentos líquidos; ii) o pagamento de 50% do 

plano de saúde, do plano odontológico, dos medicamentos, e dos materiais 

escolares no inicio do ano letivo; iii) a expedição de oficio ao SENAI – 

Departamento de recursos humanos, situado na Av. Historiador Rubens 

de Mendonça, nº 4.193, Bairro: bosque da Saúde, CEP: 78.050.000, 

Cuiabá – MT. A Requerida foi citada pessoalmente em 24.10.2017 (ID n.º 

10519925). Em sede de contestação (ID n.º 10577618) a genitora da 

menor suscitou 02 (duas) preliminares: Inépcia da Petição Inicial: porque 

não houve alteração da condição financeira do Alimentante; ii) Falta de 

Interesse Processual: porque os genitores ocupam, residem, no mesmo 

espaço físico. No mérito, assevera que para a redução da pensão 

alimentícia deve haver redução drástica na situação financeira do 

Alimentante, e isso não houve porque ele tem renda superior a 05 (cinco) 

salários mínimos e não tem despesa com locação de imóvel já que mora 

com seus pais, e as existentes são rateadas entre o genitor e seus pais. 

Ao final, em síntese, requer: i) a improcedência dos pedidos contidos na 

petição inicial. Impugnação à contestação sob ID n.º 10639054. Ao sanear 

o feito: i) as preliminares foram afastadas; ii) designou-se audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para a data de 15.08.2019, às 13:00 

horas (ID n.º 19763456). Em audiência: i) as partes realizaram acordo em 

relação à guarda e às visitas; ii) encerrou-se a instrução processual; iii) 

concedeu-se vista às partes para apresentar memoriais finais no prazo de 

15 (quinze) dias, bem como vista ao Ministério Público. Memorais sob ID n.º 

23141440 e 23345145. Com vista dos autos o membro do Ministério 

Público emitiu parecer favorável ao indeferimento dos pedidos contidos na 

petição inicial, mediante extinção do feito com fundamento no art. 487, I, do 

C.P.C. (ID n.º 28411338). Vieram conclusos os autos. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Trata – se de Ação de Revisão de Alimentos ajuizada por 

Kleberson de Arruda França em face de Yasmim Gabrielle Pereira França, 

menor representada por sua genitora, Senhora Ana Paula Pereira. 1. DA 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A ENSEJAR ANULAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Em sede de memoriais finais a parte 

Requerida requer a nulidade da audiência de instrução e julgamento, uma 

vez que o ponto controvertido fixado no despacho saneador é vago e isso 

acarretaria cerceamento de defesa (ID n.º 23345145). Todavia, o 

despacho que saneou o feito foi proferido em 05.05.2019, inclusive com 

data de audiência de instrução e julgamento a ser realizada em 

15.08.2019, às 13:00 horas (ID n.º 19763456). Da mencionada decisão as 

partes não interpuseram recurso. Durante a audiência de instrução e 

julgamento (15.08.2019) as partes realizaram acordo em relação a guarda 

e às vistas, remanescendo a questão dos alimentos a ser decidida 

(mérito); declararam não possuir prova a ser realizada em audiência. 

Desse modo, o processo será julgado no estado em que se encontra, 

porque houve preclusão do direito. Desse modo, passo à análise do 

mérito. 2. DA GUARDA COMPARTILHADA Na Ação de Alimentos, 

Processo n.º 8780-32.2014.811.0041, Código 869002, que tramitou 

perante a 3.ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital 

estabeleceu-se guarda unilateral em favor da Senhora Ana Paula Pereira, 

possuindo o genitor o direito de visitas. Nada obstante, consta no Estudo 

de Relatório Interprofissional (ID n.º 13268892) que o Autor pretende a 

guarda compartilhada (ID n.º 13268892, fls. 04) e a genitora concorda com 

o pedido do Pai (ID n.º 13268892, fls. 06). Desse modo, a guarda 

compartilhada deve ser estabelecida. Além disso, o Conselho Nacional de 

Justiça recomenda que os Juízes das Varas de Família observem o 

disposto na Lei nº 13.058/2014, vejamos recomendação nº 25 de 22 de 

agosto de 2016, artigo 1°: “(...) Art.1º. Recomendar aos Juízes das Varas 

de Família que, ao decidirem sobre a guarda dos filhos, nas ações de 

separação, de divórcio, de dissolução de união estável ou em medida 

cautelar, quando não houver acordo entre ascendentes, considerem a 

guarda compartilhada como regra, segundo prevê o § 2º do rt. 1.584 do 

Código Civil (...)”. Pois bem, a guarda compartilhada foi devidamente 

regulamentada pela Lei n.º 13.058/2014, sendo que o tempo de convívio 

com o filho deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, 

sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses do (a) filho 

(a), conforme artigo 1.583 do Código Civil, in verbis: Art. 1.583. A guarda 

será unilateral ou compartilhada. (Redação dada pela Lei nº 11.698, de 

2008). § 1o Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos 

genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5o) e, por guarda 

compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e 

deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes 

ao poder familiar dos filhos comuns. (Incluído pela Lei nº 11.698, de 2008). 

§ 2o Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser 

dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em 

vista as condições fáticas e os interesses dos filhos: (Redação dada pela 

Lei nº 13.058, de 2014) § 3ºNa guarda compartilhada, a cidade 

considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender 

aos interesses dos filhos. (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014). A 

jurisprudência do STJ e Tribunais tem decidido pela guarda compartilhada 

em proteção ao melhor interesse do (a) menor. Vejamos: CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. CONSENSO. NECESSIDADE. 

ALTERNÂNCIA DE RESIDÊNCIA DO MENOR. POSSIBILIDADE. 1. A guarda 

compartilhada busca a plena proteção do melhor interesse dos filhos, pois 

reflete, com muito mais acuidade, a realidade da organização social atual 

que caminha para o fim das rígidas divisões de papéis sociais definidas 

pelo gênero dos pais. 2. A guarda compartilhada é o ideal a ser buscado 

no exercício do Poder Familiar entre pais separados, mesmo que 

demandem deles reestruturações, concessões e adequações diversas, 

para que seus filhos possam usufruir, durante sua formação, do ideal 

psicológico de duplo referencial. 3. Apesar de a separação ou do divórcio 

usualmente coincidirem com o ápice do distanciamento do antigo casal e 

com a maior evidenciação das diferenças existentes, o melhor interesse 

do menor, ainda assim, dita a aplicação da guarda compartilhada como 

regra, mesmo na hipótese de ausência de consenso. 4. A inviabilidade da 

guarda compartilhada, por ausência de consenso, faria prevalecer o 

exercício de uma potestade inexistente por um dos pais. E diz-se 

inexistente, porque contrária ao escopo do Poder Familiar que existe para 

a proteção da prole. 5. A imposição judicial das atribuições de cada um 

dos pais, e o período de convivência da criança sob guarda 

compartilhada, quando não houver consenso, é medida extrema, porém 
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necessária à implementação dessa nova visão, para que não se faça do 

texto legal, letra morta. 6. A guarda compartilhada deve ser tida como 

regra, e a custódia física conjunta - sempre que possível - como sua 

efetiva expressão. 7. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1428596 RS 

2013/0376172-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 

03/06/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2014). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA COMPARTILHADA. A redação 

atual do artigo 1.584, § 2º Código Civil (introduzido pela Lei 13.058/14) 

dispõe que a guarda compartilhada é a regra há ser aplicada, mesmo em 

caso de dissenso entre o casal, somente não se aplicando na hipótese de 

inaptidão por um dos genitores ao exercício do poder familiar ou quando 

algum dos pais expressamente declarar o desinteresse em exercer a 

guarda. Caso em que a guarda compartilhada vai regulamentada, mas o 

regime de convivência entre pai e filha continua sendo o regime vigente, 

fixada residência habitual materna. DERAM PROVIMENTO (Agravo de 

Instrumento Nº 70064723307, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Julgado em 25/06/2015). (TJ-RS 

- AI: 70064723307 RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Data de 

Julgamento: 25/06/2015, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 01/07/2015) Posto isto, visando o melhor interesse da 

menor, determino a guarda compartilhada da menor YASMIM GABRIELLE 

PEREIRA FRANÇA aos pais KLEBERSON DE ARRUDA FRANÇA e ANA 

PAULA PEREIRA, devendo a infante continuar residindo com a genitora. 

Mantenho as visitas já acordadas entre as partes: finais de semana 

alternados, podendo pegar a criança as 08:00 horas no sábado e 

devolver para a mãe às 18:00 horas do dia de domingo (ID n.º 7324121, 

fls. 02). Nas festividades de final de ano, passará, alternadamente, o natal 

com o pai e o ano novo com a mãe, invertendo-se no ano seguinte; nos 

dias em que se comemora o dia dos pais, com o pai e nos dias que se 

comemora o dia das mães, com a mãe. Nas férias passará metade com a 

mãe e metade com o pai. ADVIRTO os Srs. KLEBERSON DE ARRUDA 

FRANÇA e ANA PAULA PEREIRA quanto à alienação parental, que no 

Brasil foi editada, em 26 de agosto de 2010, sob o nº 12.318., que tem por 

finalidade proteger a criança das possíveis vinganças entre os genitores. 

No site do Tribunal de Justiça deste estado (http://www.tjmt.jus.br) 

encontra-se a cartilha referente ao assunto, sendo de extrema 

importância colacionar alguns conceitos aos genitores do menor. 

Considera-se ato de Alienação Parental a interferência na formação 

psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um 

dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente 

sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que 

cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. 

A Alienação Parental é uma forma de abuso psicológico que, se 

caracteriza por um conjunto de práticas efetivadas por um genitor (na 

maior parte dos casos), denominado alienador, capazes de transformar a 

consciência de seus filhos, com a intenção de impedir, dificultar ou 

destruir seus vínculos com o outro genitor, denominado alienado, sem que 

existam motivos reais que justifiquem essa condição. Porém, não são 

apenas os genitores que podem alienar, mas qualquer parente ou outro 

adulto que tenha autoridade e responsabilidade pela criança ou 

adolescente. Formas de alienação São formas exemplificativas de 

alienação parental, além dos atos assim declarados pelo juiz ou 

constatados por perícia, praticados diretamente ou com auxílio de 

terceiros: I - realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor 

no exercício da paternidade ou maternidade. II - dificultar o exercício da 

autoridade parental. III - dificultar contato de criança ou adolescente com 

genitor IV - dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência 

familiar. V - omitir deliberadamente a genitor informações pessoais 

relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e 

alterações de endereço. VI - apresentar falsa denúncia contra genitor, 

contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a 

convivência deles com a criança ou adolescente. VII - mudar o domicílio 

para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da 

criança ou adolescente com o outro genitor, com familiares deste ou com 

avós. E quanto a atos desta forma, caracterizados atos típicos de 

alienação parental ou qualquer conduta que dificulte a convivência de 

criança ou adolescente com genitor, sem prejuízo da responsabilidade civil 

ou criminal, segundo a gravidade do caso, poderá o juiz: I - declarar a 

ocorrência de alienação parental e advertir o alienador; II - ampliar o regime 

de convivência familiar em favor do genitor alienado; III - estipular multa ao 

alienador; IV - determinar acompanhamento psicológico e/ou 

biopsicossocial; V - determinar a alteração da guarda para guarda 

compartilhada ou sua inversão; VI - determinar a fixação cautelar do 

domicílio da criança ou adolescente; VII - declarar a suspensão da 

autoridade parental. Assim, advirto aos genitores quanto à alienação 

parental e suas consequências, intimando-os desta decisão, bem como 

para que cumpram com as visitas, vez que o interesse do menor deverá 

prevalecer diante das dificuldades dos genitores em se relacionar. 3. DOS 

ALIMENTOS Pois bem, entendo que os alimentos possuem natureza 

básica, conforme pontua Yussef Said Cahali em sua obra: “Engana-se 

Beudant ao afirmar que a disciplina jurídica da obrigação alimentícia 

oferece um interesse pratico muito grande, mas que seria mínima a sua 

importância doutrinária. Trata-se, em realidade, de instituto cujus princípios 

são remarcados por uma acentuada complexidade, com reclamo de 

permanente atualização de seus estudos; do dissídio sobre a pluralidade 

de seus aspectos resulta um variegado de formulas legislativas e 

jurisprudências que a experiência da vida apresenta diuturnamente. O ser 

humano, por natureza, é carente desde a sua concepção; como tal, segue 

o fadário até o momento que lhe foi reservado como derradeiro; nessa 

dilação temporal – mais ou menos prolongada -, a sua dependência dos 

alimentos é uma constante, posta como condição de vida. Daí a 

expressividade da palavra “alimentos” no seu significado vulgar: tudo 

aquilo que é necessário à conservação do ser humano com vida, ou, no 

dizer de Pontes de Miranda, “o que serve à subsistência animal”. Em 

linguagem técnica, bastaria acrescentar a esse conceito, a ideia de 

obrigação que é imposta a alguém, em função de um a causa jurídica 

prevista em lei, de presta-los a quem deles necessite. Adotada no direito 

para designar o conteúdo de uma pretensão ou de uma obrigação, a 

palavra “alimentos” vem a significar tudo o que é necessário para a 

satisfazer as necessidades vitais de quem não pode prove-las por si; mas 

amplamente, é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título 

de direito, para exigi-la de outrem, como necessário á sua manutenção. 

(...) Alimentos são, pois as prestações devidas, feitas para que quem as 

recebe possa subsistir, isto é, manter sua existência, realizar o direito á 

visa, tanto física (sustento corpo) como intelectual e moral (cultivo e 

educação do espírito, do ser racional). Nesse sentindo, constituem os 

alimentos uma modalidade de assistência imposta por lei, de minas os 

recursos necessários à subsistência, à comprovação da vida, tanto física 

como moral e social do indivídio; sendo, portanto, a obrigação alimentar, “le 

devoir imposé juridiquement à une persone d´assurer la subsistence dúne 

autre persone” Ainda no plano jurídico tanto em lei como na doutrina, tem 

atribuído à palavra “alimentos” uma acepção plúrima, para nela 

compreender não apenas a obrigação de prestá-los, como também os 

componentes da obrigação a ser prestada. Nesse sentido, diz Demolombe 

que a palavra compreende tudo o que é necessário ás necessidades da 

existência: vestimenta, habitação, alimentação e remédios em caso de 

doença; do mesmo modo Clóvis: A palavra alimentos tem, em direito, uma 

acepção técnica, de mais larga extensão do que na linguagem comum pois 

compreende tudo o que é necessário à vida: sustento, habitação, roupa e 

tratamento de moléstias”, igualmente Espínola: “A obrigação alimentar 

compreende tudo o que for necessário para o sustento, vestuário, 

habitação, cuidado da saúde”.” (Cahali, Yussef Said. Dos alimentos – 3ed. 

Ver., ampl. E atual. Páginas 15 à 17). A possibilidade de ajuizamento de 

ação de revisão de alimentos surge quando há alteração da necessidade 

do Alimentado em receber a pensão alimentícia ou quando ocorre a 

alteração da possibilidade do Alimentante na manutenção do pagamento 

do montante já fixado, cujo fundamento legal está situado no artigo 1.699 

do Código Civil que estabelece que “Se, fixados os alimentos, sobrevier 

mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os 

recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as 

circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”. Para a 

fixação de alimentos temos que levar em consideração ao que hoje a 

doutrina nos ensina como 03 (três) requisitos básicos necessidade – 

possibilidade – proporcionalidade. TJSC: “ Sílvio de Salvo Venosa leciona: ‘ 

De acordo com o art. 1.695, do Código Civil em vigor “ São devidos os 

alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode 

prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se 

reclamam, pode fornecê – los, sem desfalque do necessário ao seu 

sustento’. O dispositivo coroa o princípio básico da obrigação alimentar 

pelo qual o montante dos alimentos deve ser fixado de acordo com as 

necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, 

complementando pelo art. 1.694, § 1º. Eis a regra fundamental dos 

chamados alimentos civis:’ os alimentos devem ser fixados na proporção 

das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada””( 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 40 de 586



Ap. Cív. N. 2004.008841-8, rel. Des. Wilson Augusto do Nascimento, j. 

14.6.2004). “ A regra para a fixação ( CC 1.694 §1º e 1.695) é vaga e 

representa apenas um standard jurídico Dessa forma, abre – se ao juiz um 

extenso campo de ação, capaz de possibilitar o enquadramento dos mais 

variados casos individuais . Para definir valores, há que se atentar ao 

dogma que norteia a obrigação alimentar: o princípio da proporcionalidade. 

Esse é o vetor para a fixação dos alimentos. Segundo Gilmar Ferreira 

Mendes, o princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, em 

essência, consubstancia uma pauta de natureza axiológica que emana 

diretamente das ideias de justiça, equidade, bom senso, prudência, 

moderação, justa medida, proibição de excesso, direito justo e valores 

afins; precede e condiciona a positivação jurídica, inclusive a de nível 

constitucional; e, ainda, enquanto princípio geral do direito, segue de regra 

de interpretação para todo o ordenamento jurídico. “ ( “ Manual de Direito 

das Famílias “, 8ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 552). Feitos 

esses esclarecimentos, passo à análise dos requisitos 

(necessidade-possibilidade). 3.1.DA NECESSIDADE A Alimentada possui 

06 anos de idade (ID n.º 7324208). Portanto, em se tratando de alimentos 

devidos pelo vínculo do poder familiar é pacífico o entendimento 

jurisprudencial quanto a presunção da necessidade. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA ADOLESCENTE. ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS. NECESSIDADES PRESUMIDAS. ANÁLISE DO BINÔMIO 

NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PROVISÓRIA 

FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. Para que a obrigação 

alimentar seja minorada, em sede de tutela provisória, é necessário 

venham aos autos elementos suficientes de convicção a justificar a 

necessidade premente de redefinição do quantum. Caso concreto em que 

o agravante não comprova incapacidade para fazer frente aos alimentos 

provisórios fixados no grau de origem. Decisão agravada confirmada. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70073724262 RS, 

Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 26/07/2017, 

Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

01/08/2017) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. 

REDUÇÃO. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS ENVOLVIDOS. 

ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. MANUTENÇÃO DO VALOR VIGENTE. FILHA 

ADOLESCENTE. NECESSIDADE PRESUMIDA. SENTENÇA MANTIDA. - Recai 

sobre o autor da ação revisional de alimentos o ônus de demonstrar 

mudança em sua situação financeira ou na de quem recebe a verba 

alimentar. - O genitor exerce a mesma profissão que exercia no momento 

da celebração do acordo, e não demonstrou a alteração de suas 

condições financeiras, recebendo o piso da categoria (motorista) pelo 

exercício da atividade, que é superior aos rendimentos brutos antes 

auferidos. - Sobre o aspecto das possibilidades, o valor do salário 

efetivamente recebido não pode ser considerado isoladamente, sob pena 

de se submeter o valor da pensão ao arbítrio do alimentante. - Quanto ao 

aspecto das necessidades da menor, é sabido que os gastos de uma 

adolescente incluem despesas presumidas com vestuário, educação, 

saúde, moradia, higiene e lazer. - Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 

10261140027267001 MG, Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 

14/05/2015, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

20/05/2015) APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL 

MAJORATÓRIA DE ALIMENTOS. PODER FAMILIAR. - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. FILHA ADOLESCENTE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. 

POSSIBILIDADES. DIFICULDADES VISÍVEIS. NASCIMENTO DE OUTRA 

FILHA. AUMENTO INVIÁVEL. - A obrigação alimentar inarredável 

decorrente do poder familiar contempla os gastos que efetivamente são 

imprescindíveis, e, para além desses, somente aqueles que estão 

compreendidos nas possibilidades do alimentante, a partir da condição 

social reinante. Fixada a verba a partir dessas diretrizes, não há espaço 

para majoração. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - 

AC: 20160096952 Itajaí 2016.009695-2, Relator: Henry Petry Junior, Data 

de Julgamento: 28/03/2016, Quinta Câmara de Direito Civil) APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - 

DIREITO DE FAMÍLIA - ALIMENTOS - ARBITRAMENTO - FILHO MENOR - 

P R E S U N Ç Ã O  D A  N E C E S S I D A D E  -  T R I N Ô M I O 

"PROPORCIONALIDADE-POSSIBILIDADE-NECESSIDADE" - ADEQUAÇÃO - 

REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS DE FORMA LIVRE - AUSÊNCIA DE 

OPOSIÇÃO. 1. São presumidos os gastos básicos de uma criança com 

idade de dez anos. 2. Inexistindo provas que levem à presunção de 

desproporcionalidade do benefício, ou mesmo da impossibilidade do seu 

custeio pelo apelante, sem prejuízo do sustento próprio, deve ser mantido 

o valor dos alimentos fixado em primeiro grau, em 35% do salário mínimo. 

3. Não havendo controvérsia, pelo menos processual, quanto ao direito do 

pai de estar com o filho "de forma livre" - proposta inclusive firmada na 

própria petição inicial do infante -, devem ser estabelecidas as visitações 

do pai ao filho conforme livremente convencionarem as partes. 4. Contudo, 

a "visitação livre" pressupõe plena concordância de ambas as partes, não 

podendo se impor através de "mandado judicial", sob pena de se 

prejudicar a estabilidade e a devida formação do menor. 5. Recurso 

parcialmente provido (TJ-MG - AC: 10027100170383001 MG, Relator: 

Áurea Brasil, Data de Julgamento: 03/10/2013, Câmaras Cíveis / 5ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2013) Nesse sentido, não é da 

parte Requerida em provar que necessita dos alimentos, mas, sim, do 

Alimentante em provar que sofreu redução econômica a ensejar a 

minoração da obrigação alimentar. DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE Na 

Ação de Alimentos, Processo n.º 8780-32.2014.811.0041, Código 869002, 

que tramitou perante a 3.ª Vara Especializada de Família e Sucessões da 

Capital foi acordada pensão alimentícia nos seguintes termos: a) 23% 

(vinte e três por cento) dos seus rendimentos líquidos, incidente sobre 

férias, décimo terceiro salário e verbas rescisórias, quando houver, a ser 

descontado em folha de pagamento e depositado em Conta n.º 50543-8, 

Agência n.º 0016, Operação 013, Caixa Econômica Federal, em nome da 

Senhora Ana Paula Pereira; b) 100% (cem por cento) do plano de saúde; 

c) 100% (cem por cento) do plano odontológico; d) 50% (cinquenta por 

cento) de medicamentos e materiais escolares. Todavia, assevera que 

pensão alimentícia deve ser reduzida, e utilizada como base os seguintes 

fundamentos: i) contraiu empréstimos para reformar a casa em que a 

família morava; ii) seu nome está nos órgãos de proteção ao crédito 

(SPC/SERASA) por conta dessa dívida; iii) seu veículo foi apreendido 

(Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar – Processo n.º 

54863- 72.2015.811.0041 - Código: 1068726, que tramitou na Terceira 

Vara Especializada Direito Bancário); iv) seus genitores estão como 

dependentes (Imposto de Renda 2015 e 2016) v) a genitora da menor 

ganha R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) por mês (enfermeira)[2] e 

reside na casa dos avós paternos desde o ano de 2.013. Em relação ao 

item “iv”, a obrigação primordial do Autor é com a filha menor 

(descendente), de modo que se ele incluiu seus pais (ascendentes) como 

dependentes no imposto de renda é porque tem condições de suprir as 

necessidades (presumíveis) da infante. Portanto, rejeito a tese descrita no 

item “iv”. No que diz respeito à tese constante no item “v”, verifico que, até 

prova em contrário, a representante legal da menor trabalha na CLINICA 

DE ESTÉTICA DRA. GEISA MARJORIE CABRAL LTDA ME , CNPJ: 

14.707.683/0001-26, endereço: Av. das Flores, 111, 2º andar, bairro: 

Jardim Cuiabá – MT, CEP: 78.043-172 (ID n.º 10577636) e recebe R$ 

1.000,00 (um mil reais) por mês. Além disso, o que deve ser provado pelo 

Alimentante é a redução da sua capacidade financeira. Assim sendo, 

rejeito a tese de item “v”. Acerca das teses “i”, “ii” e “iii”, entendo que elas 

devem ser acolhidas, pelos seguintes motivos: a) os alimentos devem ser 

arbitrados de maneira proporcional, observando tanto as necessidades da 

alimentada como as possibilidades do alimentante[3]; ii) o Alimentante 

comprovou ter sofrido redução da capacidade econômica. Analisando os 

holerites do Autor (ID n.º 7324399 e 7324405), verifico que em fevereiro 

de 2017 seu salário líquido foi de R$ 2.073,07 (dois mil setenta e três reais 

e sete centavos) (ID n.º 7324399) e em março do mesmo ano seus 

rendimentos líquidos chegaram a quantia de R$ 1.896,42 (mil oitocentos e 

noventa e seis reais e quarenta dois centavos). Nesse sentido, com essa 

quantia ele tem que suportar gastos ordinários, por exemplo, alimentação, 

contas de luz (ID n.º 7324308), telefone (ID n.º 7324340), água (ID n.º 

7324605), aluguel (ID n.º 10638744), sem contar com eventual 

enfermidade que lhe acometer. Ademais, consta no relatório de estudo 

interprofissional que o genitor da infante reside na casa aluga com sua 

companheira. É pacífico o entendimento de que o simples fato de constituir 

família não enseja a redução da pensão alimentícia. Todavia, levo isso em 

consideração ante o contexto e provas dos autos, sob pena de violar o 

princípio da razoabilidade e onerar o alimentante com a manutenção de 

uma pensão que visivelmente excede a sua situação econômica. CIVIL. 

FAMÍLIA. APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS 

DESTINADOS A DOIS FILHOS MENORES. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO 

ECONÔMICO-FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA 

E NASCIMENTO DE OUTRO FILHO. NECESSÁRIA A MINORAÇÃO DA 

PRESTAÇÃO. 1.A VARIABILIDADE É CARACTERE INTRÍNSECO DA 

PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E, POR CONSEGUINTE, TODA A DECISÃO OU 

CONVENÇÃO A RESPEITO DE ALIMENTOS TRAZ ÍNSITA A CLÁUSULA 

REBUS SIC STANTIBUS. NESSE CONTEXTO, COMPETE AO DEVEDOR A 
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PROVA DA DEBILITAÇÃO DE SUA CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

2.O NASCIMENTO DE OUTRO FILHO E A CONSTITUIÇÃO DE NOVA 

FAMÍLIA INDICAM COM CLAREZA QUE OS ENCARGOS SUPORTADOS 

PELO ALIMENTANTE FORAM MAJORADOS. 3.INEXISTINDO PROVA DE 

MELHORA DA SUA CONDIÇÃO FINANCEIRA, AO CONTRÁRIO, HAVENDO 

APENAS ALEGAÇÕES DE MAIORES DIFICULDADES, DEVE SER 

MINORADA A PENSÃO ALIMENTÍCIA, PRESERVANDO-SE A ISONOMIA 

ENTRE OS FILHOS POR MEIO DE UMA REDUÇÃO RAZOÁVEL E 

RESPEITANDO-SE A CAPACIDADE DO GENITOR. 4.RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. (TJ-DF - APL: 1091754220098070001 DF 

0109175-42.2009.807.0001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de 

Julgamento: 16/02/2011, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/02/2011, 

DJ-e Pág. 114) APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - REVISIONAL DE 

ALIMENTOS - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - DIMINUIÇÃO DA CONDIÇÃO 

FINANCEIRA DO ALIMENTANTE - OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO 

PROPORCIONALIDADE, NECESSIDADE E POSSIBILIDADE - ÔNUS DA 

PROVA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Para o arbitramento dos 

alimentos deve ser observado o trinômio proporcionalidade, necessidade e 

possibilidade, norteador da obrigação alimentícia. - Fixados alimentos, sua 

redução só se viabiliza se comprovada diminuição da capacidade 

econômica do alimentante ou aumento da capacidade econômica do 

alimentado. - Se, na ação revisional de alimentos, restou demonstrada a 

alteração da capacidade do alimentante, deve ser mantida a sentença que 

decreta a procedência do pedido e fixa, com razoabilidade, novas 

condições. - Recurso a que se nega provimento. (TJ-MG - AC: 

10702120250627002 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 

10/10/2013, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

18/10/2013) Outrossim, o Senhor Kleberson de Arruda França possui o 

nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, cujo débito perfaz a 

quantia de R$ 10.580,05 (dez mil quinhentos e oitenta reais e cinco 

centavos), conforme documento acostado ID n.º 7324104. Em casos tais, 

a jurisprudência possui entendimento de que é perfeitamente possível a 

redução da pensão alimentícia. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

REVISIONAL DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO. CABIMENTO. Embora, a 

constituição de nova família, por si só, em tese, não constitua motivo 

suficiente para minorar obrigação alimentar pré-existente, no caso 

concreto, este fato, somado à demonstração de que o alimentante está na 

iminência de ser despejado em razão de débito de locativos, com o nome 

inscrito no SPC e sofrendo execução pelo inadimplemento de 

mensalidades escolares de seu filho, evidencia o cabimento da redução 

da verba à ex-esposa da ordem de 40% de sua renda bruta para o 

equivalente a 30% de seus... (TJ-RS - AI: 70045251949 RS, Relator: 

Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 01/12/2011, Oitava 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/12/2011) 

Ainda, o genitor celebrou contrato de financiamento (20017607494) em 

31.11.2011, com valor líquido de R$ 25.990,00 (vinte e cinco mil 

novecentos e noventa reais) a ser pago em 60 (sessenta prestações), no 

valor de R$ 752,88 (setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito 

centavos), com prazo final em 31.10.2016. Entretanto, por ter deixado de 

efetuar o pagamento a partir de 31.07.2015 teve ajuizada contra si Ação 

de Busca e  Apreensão de Veícu lo ,  Processo n . º 

54863-72.2015.811.0041, cujo débito é de R$ 11.320,94 (onze mil 

trezentos e vinte reais e noventa e quatro centavos) (ID n.º 7324684). Em 

síntese, o Alimentante fez prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXONERAÇÃO C/C REVISIONAL 

DE ALIMENTOS - BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE - 

INOBSERVÂNCIA - ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA 

COMPROVADA - REDUÇÃO PARCIAL - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

Em decorrência da alteração da capacidade financeira do alimentante, 

torna-se imperiosa a modificação do encargo alimentar, de modo a atender 

às suas possibilidades e às necessidades das alimentandas. (TJ-MG - AI: 

10525130025386001 MG, Relator: Edilson Fernandes, Data de Julgamento: 

09/08/2013, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

14/08/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. 

FILHA MAIOR. NECESSIDADES COMPROVADAS. ALTERAÇÃO DA 

CAPACIDADE FINANCEIRA DO PRESTADOR. ENCARGO REDUZIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. De acordo com o art. 1.699 do CC, uma vez fixados 

alimentos e sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre 

ou na de quem os recebe, o interessado poderá reclamar ao juiz 

exoneração, redução ou majoração do encargo, conforme as 

circunstâncias. No caso, o alimentante/autor logrou provar que sua 

capacidade financeira se alterou (para pior) depois do acordo entabulado 

no passado, que estabeleceu alimentos em favor da filha demandada na 

ordem de 90% do salário mínimo. Embora a requerida/apelante, hoje, maior 

de idade, também tenha demonstrado nos autos que ainda necessita do 

auxílio financeiro do genitor para custear seus estudos ? cursa 

Enfermagem em faculdade pública ?, não há como ignorar a nova 

realidade financeira do prestador, pois constituiu nova família, paga 

pensão a outros dois filhos e se aposentou (é militar da reserva). Nesse 

contexto, é de ser mantida a sentença, que reduziu o encargo alimentar 

para 15% dos rendimentos líquidos do genitor, até para efeito de 

equiparação aos alimentos pagos aos demais dependentes do autor. 

Indeferimento do pedido da ré/apelante de manutenção da pensão nos 

moldes antes ajustados.NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.(Apelação 

Cível, Nº 70083150037, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 30-01-2020) (TJ-RS - AC: 

70083150037 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 

30/01/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2020) Nesse 

sentido, sopesando as teses e provas produzidas pelas partes, bem como 

em atenção ao trinômio da necessidade-possibilidade-proporcionalidade, 

entendo por bem reduzir a pensão alimentícia nos termos pleiteados na 

petição inicial. Ante o exposto, ACOLHO o pedido inicial (artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil) e REDUZO o valor da pensão alimentícia fixada 

na Ação de Alimentos, Processo n.º 8780-32.2014.811.0041, Código 

869002, que tramitou perante a 3.ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões da Capital, para o equivalente a i) 13% (treze por cento) dos 

rendimentos líquidos do Autor, a ser descontado em folha de pagamento e 

depositado em Conta n.º 50543-8, Agência n.º 0016, Operação 013, Caixa 

Econômica Federal, em nome da Senhora Ana Paula Pereira, bem como 

condeno ao pagamento de 50% do plano de saúde, odontológico, dos 

medicamentos, e dos materiais escolares no início do ano letivo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. Expeça-se ofício ao SENAI – 

Departamento de recursos humanos, situado na Av. Historiador Rubens 

de Mendonça, nº 4.193, Bairro: bosque da Saúde, CEP: 78.050.000, 

Cuiabá – MT, para que proceda com os descontos fixados na presente 

Sentença, sob pena de incorrer em crime de desobediência (art. 330 do 

C.P.) e crime contra a administração da justiça (art. 22 da Lei de 

Alimentos). Ressalto que o novo valor fixado retroage à data da citação 

(Súmula n.º 621 do S.T.J., C/c art. 13, § 2.º da Lei de Alimentos). 

Notifique-se o Ministério Público. Concedo os benefícios da justiça gratuita 

às partes. Isento de custas, ante a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Condeno a parte Requerida ao pagamento de verba honorária no 

equivalente a 10% (dez por cento). Entretanto, a obrigação ficará 

suspensa nos termos do art. 98, § 3.º do C.P.C. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos. P.I.C. Cuiabá-MT, 20 de abril de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito [1] CLINICA DE ESTÉTICA DRA. 

GEISA MARJORIE CABRAL LTDA ME , CNPJ: 14.707.683/0001-26, 

endereço: Av. das Flores, 111, 2º andar, bairro: Jardim Cuiabá – MT, CEP: 

78.043-172. [2] CLINICA DE ESTÉTICA DRA. GEISA MARJORIE CABRAL 

LTDA ME , CNPJ: 14.707.683/0001-26, endereço: Av. das Flores, 111, 2º 

andar, bairro: Jardim Cuiabá – MT, CEP: 78.043-172. [3] Assim, na 

determinação do quantum, há de se ter em conta as condições sociais da 

pessoa que tem direito aos alimentos, a sua idade, saúde e outras 

circunstâncias particulares de tempo e de lugar, que influem na própria 

medida; tratando-se de descendente, as aptidões, preparação e escolha 

de uma profissão, atendendo-se ainda que a obrigação de sustentar a 

prole compete a ambos os genitores; [...] a obrigação alimentar não se 

presta somente aos casos de necessidade, devendo-se considerar a 

condição social do alimentado ter-se-á em conta, porém, que é 

imprescindível a observância da capacidade financeira do alimentante, 

para que não haja desfalque do necessário ao seu próprio sustento (Dos 

Alimentos. 4ª ed., rev. e atual. de acordo com o novo Código Civil. Revista 

dos Tribunais, São Paulo: 2002, p. 726/727).

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1018266-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. N. D. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 
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DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIS 

FERNANDO VOTO KIRCHE PROCESSO n. 1018266-48.2019.8.11.0041 

Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO 

(99) POLO ATIVO: Nome: SANTAIRONE DE SOUZA NUNES DE OLIVEIRA 

Endereço: RUA DEZESSEIS, 367, QDA 20, JARDIM PASSAREDO, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78088-830 POLO PASSIVO: Nome: EDMILSON GOMES DE 

OLIVEIRA Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO da 

parte requerida acima qualificada, bem como sua intimação para 

comparecer a Audiência de Tentativa de Conciliação designada para o dia 

10/07/2020 às 13:00 horas, na sede deste Juízo. DESPACHO/DECISÃO: 

Em anexo. ADVERTÊNCIA: Deverá constar do mandado que, a audiência 

ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas sejam 

necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do NCPC), bem 

como de que, não havendo acordo, a requerida poderá oferecer 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou ainda, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 334, do NCPC). OBSERVAÇÃO: Deverá o (a) 

intimada comparecer à audiência acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos e devidamente trajado(a) e portando 

documentos pessoais. 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, MIRELLA JENNIFFER DE SIQUEIRA EUGENIO, digitei. CUIABÁ, 28 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-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1050084-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA DAS GRACAS RODRIGUES XAVIER (REQUERENTE)

ROBSON RODRIGUES XAVIER (REQUERENTE)

RAIMUNDO RODRIGUES XAVIER (REQUERENTE)

ROSILENE RODRIGUES XAVIER (REQUERENTE)

ROSIANE RODRIGUES XAVIER E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1050084-18.2019.8.11.0041. REQUERENTE: NORMA DAS GRACAS 

RODRIGUES XAVIER, ROBSON RODRIGUES XAVIER, RAIMUNDO 

RODRIGUES XAVIER, ROSILENE RODRIGUES XAVIER, ROSIANE 

RODRIGUES XAVIER E SILVA Vistos, etc. Determino a realizar busca junto 

ao sistema Infojud em nome do falecido, bem como oficie a Receita federal, 

solicitando informações referente a restituição de valores do ano de 2014 

em nome do falecido senhor ROMÃO NONATO XAVIER (CPF nº 

102.844.431-15). Após, intimem-se os herdeiros na pessoa de seu 

patrono, via DJE, para se manifestar, por fim conclusos. Cumpra – se. 

Cuiabá, 28 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Decisão

Decisão 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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1017928-45.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ARENIL DE CERQUEIRA Vistos, Analisando a petição inicial 

e seu endereçamento, verifico que ela foi erroneamente distribuída a este 

Juízo. Assim sendo este Juízo é incompetente para analisar e julgar a 

presente demanda, determino a redistribuição a uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá - Mato 

Grosso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 07 de junho de 2017. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017374-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. T. S. D. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDREIZI MARINES DA SILVA OAB - 928.229.831-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TOBIAS JOSE DE PAULA (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 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por PEDRO RAFAEL TEOFILO 

SILVA DE PAULA, menor representada por sua genitora, Senhora 

WANDREIZI MARINÊS DA SILVA, em face de TOBIAS JOSÉ DE PAULA, a 

fim de receber os meses de janeiro e fevereiro de 2.017. No ID n.º 

20193304, 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 E FEVEREIRO 

DE 2.017, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015469-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. D. S. (EXEQUENTE)
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BRUNO DUARTE DA SILVA (EXEQUENTE)

C. E. D. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA ARRUDA DUARTE OAB - 004.291.191-51 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DA SILVA RAIMUNDO (EXECUTADO)

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 CARLOS EDUARDO DUARTE 

DA SILVA, MARIA CLARA DUARTE DA SILVA, e BRUNO DUARTE DA 

SILVA, menores representados por sua genitora, Senhora CLAUDIA 

REGINA ARRUDA DUARTE, em face de ANDERSON DA SILVA RAIMUNDO, 

a fim de receber os meses de abril e maio de 2.018. No ID n.º 28055897, 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 ABRIL E MAIO DE 2.018, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 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

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001596-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO VIEIRA DE PAULA (REQUERENTE)

M. S. O. V. D. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE REGINA DE SOUZA OCAMPOS OAB - 696.968.611-68 

(REPRESENTANTE)

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos, etc. Trata – se de 

HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (GUARDA, 

ALIMENTOS E VISITAS) ajuizada por MARINA SOUZA CAMPOS VIEIRA DE 

PAULA, menor representada por sua genitora, Senhora MICHELLE REGINA 

DE SOUZA OCAMPOS, e JULIANO VIEIRA DE PAULA. No ID n.º 29815612 

o membro do Ministério Público emitiu parecer favorável à homologação do 

acordo. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, “b” do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (ID n.º 

28013886), para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Expeça-se 

termo de guarda em favor da genitora da menor. Isento de custas, pois 

concedo os benefícios da justiça gratuita às partes. Deixo de condenar em 

verba honorária, por inexistir litígio. Cientifique-se o Ministério Público. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observando as cautelas 

necessárias. P.I.C. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1032571-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DOS SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1032571-37.2019.8.11.0041. REQUERENTE: SIMONE DOS SANTOS 

SOUSA Alvará Judicial. Trata – se de ALVARÁ JUDICIAL interposto 

SIMONE DOS SANTOS SOUSA, objetivando a concessão de medida 

judicial para levantar de valores junto a Caixa Econômica Federal, em nome 

da sua genitora senhora RAIMUNDA CAVALCANTE DOS SANTOS (CPF nº 

171.856.611-53), falecida em 23 de Julho de 2018. O pedido veio 

acompanhado de documentos. Determinou – se a realização de consulta 

via Sistema Bacenjud, sendo informados valores conforme extrato no Id nº 

23529147. No Id nº 23882658, a requerente requer a expedição de alvará 

judicial, concordando assim com os valores apresentados, autorizando a 

expedição do alvará. É O RELATÓRIO. DECIDO. A documentação juntada 

na inicial comprova que SIMONE DOS SANTOS SOUSA, é filha da senhor 

RAIMUNDA CAVALCANTE DOS SANTOS, falecida em 23 de julho de 2018, 

conforme certidão de óbito nos autos, bem como os demais herdeiros 

renunciam a favor da autora ( Id nº 22007905 e seguintes). Assim sendo, 

acolho a pretensão da parte autora, por Sentença ( Artigo 487, I do NCPC), 

para determinar a expedição de ALVARÁ JUDICIAL, em favor da 

Requerente SIMONE DOS SANTOS SOUSA, a fim de que efetue o saque 

dos valores informados no extrato do Bacenjud no Id 23529147, junto a 

Caixa Econômica Federal, em nome da falecida RAIMUNDA CAVALCANTE 

DOS SANTOS (CPF nº 171.856.611-53). Transitado em julgado certifique – 

se e arquive – se, procedendo – se as devidas baixas e anotações. 

P.R.I.C. Cuiabá, 28 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1028731-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. H. D. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLORISVAL BELARMINO DA SILVA OAB - 415.871.971-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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 : 

1028731-53.2018.8.11.0041. REQUERENTE: T. H. D. S. P. 

REPRESENTANTE: FLORISVAL BELARMINO DA SILVA Alvará Judicial. 

Trata – se de ALVARÁ JUDICIAL interposto THIAGO HENRIQUE DA SILVA 

PAZ, objetivando a concessão de medida judicial para levantar de valores 

junto ao Banco do Brasil, em nome da sua genitora senhora CELIA 

SANTOS DA SILVA (CPF nº. 522.970.471-34), faleceu no dia 25 de junho 

de 2017. O pedido veio acompanhado de documentos. Determinou – se a 

realização de consulta via Sistema Bacenjud, sendo informados valores 

conforme extrato no Id nº 23529161. No Id nº 23880188, o requerente 

requer a expedição de alvará judicial, concordando assim com os valores 

apresentados, autorizando a expedição do alvará. Parecer do Ministério 

Público pelo deferimento. É O RELATÓRIO. DECIDO. A documentação 

juntada na inicial comprova que THIAGO HENRIQUE DA SILVA PAZ, é filho 

da senhora CELIA SANTOS DA SILVA, falecida em 25 de junho de 2017, 

conforme certidão de óbito nos autos e documentos. Assim sendo, acolho 

a pretensão da parte autora, por Sentença ( Artigo 487, I do NCPC), para 

determinar a expedição de ALVARÁ JUDICIAL, em favor da Requerente 

THIAGO HENRIQUE DA SILVA PAZ, a fim de que efetue o saque dos 

valores informados no extrato do Bacenjud no Id 23529161, junto ao 

Banco do Brasil, em nome da falecida CELIA SANTOS DA SILVA (CPF nº. 

522.970.471-34). Transitado em julgado certifique – se e arquive – se, 

procedendo – se as devidas baixas e anotações. P.R.I.C. Cuiabá, 28 de 

abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1034821-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. S. S. (REQUERENTE)

C. L. S. (REQUERENTE)

J. A. N. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo: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 1034821-43.2019.8.11.0041 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 
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31567628 - "(...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, III, a e b, do 

Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, os termos da 

avença entre as partes, para que sejam produzidos seus jurídicos e legais 

efeitos e, em consequência, concedo a guarda compartilhada de LUIS 

GUILHERME AIRES NASCIMENTO SOARES à CIRLENE MARIA SALES 

SOARES, COSME LUIZ SOARES e JANAINA AIRES NASCIMENTO 

ACOSTA, todavia, fixo a residência da primeira como lar de referência, 

como também fica estipulado o livre direito de visitas dos genitores, 

conforme avençado. Transitada em julgado, expeça-se o Alvará de 

Guarda Compartilhada. Ciência ao Ministério Público. Custas e despesas 

pelos interessados, suspensa em decorrência da gratuidade concedida 

nos autos, não havendo que se falar em honorários dada a ausência de 

litigiosidade. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e o arquivamento dos autos." Cuiabá/MT, 

27 de abril de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0010129-36.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. D. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE PEREIRA BET OAB - MT15487-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. D. M. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0010129-36.2015.8.11.0041 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 

31558037 - "(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, “b”, do 

CPC, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surta seus efeitos jurídicos e 

legais, o acordo entabulado pelas partes e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito. Ciência ao Ministério 

Público. Custas e despesas pro rata, todavia, suspensa a exigibilidade em 

decorrência da gratuidade concedida aos exequentes na decisão de ID. 

23452421 e, que ora concedo ao executado, por preencher os requisitos 

legais, além de o mesmo ser assistido pela Defensoria Pública. Expeça-se 

ofício à 2ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT, solicitando que sejam adotadas 

as providências pertinentes para fins de levantamento pelos exequentes 

do valor constrito no rosto dos autos de nº.000817-72.2015.5.23.0002, em 

trâmite no aludido juízo. De outro viés, sendo o caso, expeça-se certidão 

ao cartório de protesto e aos órgãos de proteção ao crédito, a fim de que 

seja excluído o nome do executado do rol de devedores. Por derradeiro, 

não obstante o pedido de recebimento dos honorários formulado no ID. 

27679623, constato que, ao que tudo indica, a parte exequente já realizou 

o levantamento integral da importância depositada nos autos, ID. 

27656318, assim, acolho a manifestação ministerial de ID. 27883421, e, em 

consequência, acaso tenha interesse, deverá a n. causídica manejar a 

ação pertinente para tanto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Decorrido 

o prazo recursal, proceda-se com as baixas e anotações estilares, em 

seguida arquivando-se o processo. Às providências." Cuiabá/MT, 27 de 

abril de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1052743-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS OAB - MT6084-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo: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 1052743-97.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tratando-se de feito 

sentenciado e com trânsito em julgado, carecendo apenas da retirada de 

documento já expedido, pelo que, considerando as normativas trazidas 

nas Portarias Conjuntas n.º 247, 249 e 281-TJMT, impulsiono os autos 

para intimar o(a,s) advogado(a,s) da a parte REQUERENTE a fim de 

imprimir o respectivo documento diretamente dos autos, entregando-o(s) à 

parte interessada e peticionando no feito informando a realização do 

procedimento, haja vista que o feito será remetido ao arquivo. Cuiabá/MT, 

28 de abril de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0025486-61.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. R. I. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD OAB - MT5931-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. J. D. C. J. (EXECUTADO)

I. M. D. C. (EXECUTADO)

H. G. L. L. (EXECUTADO)

I. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA IGNOTTI FAIAD OAB - MT16735-O (ADVOGADO(A))

BRUNO SAMPAIO SALDANHA OAB - MT8764-O (ADVOGADO(A))

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT20993-O 

(ADVOGADO(A))

TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD OAB - MT5931-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

ULISSES RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT8948-O (ADVOGADO(A))

MURILO MATEUS MORAES LOPES OAB - MT12636-O (ADVOGADO(A))

ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS OAB - MT15747-O 

(ADVOGADO(A))

ISIS MARINON OAB - MT3434-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0025486-61.2012.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

para intimar a parte AUTORA a fornecer meios ou efetuar o depósito de 

diligência do Oficial de Justiça, por meio da emissão de guia através do 

site do TJMT, carreando aos autos a guia e o respectivo comprovante de 

pagamento, a fim de dar cumprimento ao mandado já expedido. Cuiabá/MT, 

28 de abril de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006730-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. F. G. (EXEQUENTE)

L. C. B. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGENON COELHO FERREIRA OAB - MT11787-O (ADVOGADO(A))

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO OAB - MT0012584A-O 

(ADVOGADO(A))

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO OAB - 691.018.411-49 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. F. G. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGENON COELHO FERREIRA OAB - MT11787-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 1006730-11.2017.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 31589674 e a impossibilidade de implementação das 

usuais rotinas para o correio de expedientes de processo, haja vista as 

normativas trazidas nas Portarias Conjuntas n.º 247, 249 e 281-TJMT, bem 

como o insucesso na busca de algum endereço de e-mail que se 

mostrasse efetivo para o fim do expediente, impulsiono os autos para 

intimar o(a,s) advogado(a,s)/Defensoria Pública que patrocina a parte 

EXEQUENTE a fim de imprimir o documento de ID. 31588287 diretamente 

dos autos para fazer o protocolo no destinatário, peticionando no feito 

informando a realização do procedimento.. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO
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Processo Número: 0008763-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSLIRIO FERREIRA (REQUERENTE)

WILSON MARQUES DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT8617-A 

(ADVOGADO(A))

JULIANA SOUZA FERREIRA OAB - MT7417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE MARQUES DA SILVA (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 0008763-25.2016 VISTOS, ETC. Prossiga-se no implemento 

da determinação de ID. 23877433, a fim de que os herdeiros sejam citados 

e a Fazenda Pública intimada, nos termos do art. 626 do CPC. Outrossim, 

intime-se o inventariante para acostar aos autos a certidão de matrícula 

atualizada do bem em nome do de cujus e o seu documento pessoal. Por 

conseguinte, defiro o requerido no ID. 28406290 - Pág. 5, em decorrência, 

expeça-se ofício ao Banco do Brasil, a fim de que proceda com o 

necessário para a comercialização das ações deixadas pelo falecido, 

mencionadas no ID. 23877414 – Pág. 2, pelo preço de mercado do dia da 

venda, consignando que o valor obtido com a transação deverá ser 

depositado na Conta Única do Poder Judiciário, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Por fim, expeça-se ofício ao BRASILCAP, a fim de que, no prazo de 

15 (quinze) dias, informe a este juízo acerca de eventuais títulos de 

capitalizações deixados pelo inventariado, devendo ser realizado o 

depósito judicial, em caso de saldo positivo, na Conta Única do Poder 

Judiciário. Às providências. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018167-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. (REQUERENTE)

C. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT14599-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1018167-44.2020.8.11.0041 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 

31586178 - "VISTOS, ETC. Tendo em vista que as ações que versem 

sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união 

estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, devem 

tramitar em segredo de justiça, conforme o art. 189, inciso II, do NCPC, 

determino que o presente feito seja processado em segredo de justiça. 

Por conseguinte, verifico que os interessados, não pleitearam os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, como também, não acostaram 

ao feito o comprovante de pagamento das custas e despesas judiciais, 

razão pela qual faculto que seja comprovado o seu recolhimento, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

autoriza o artigo 290 do NCPC. Após, volvam-me conclusos para 

deliberação. Às providências." Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010864-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. S. S. G. (REQUERENTE)

G. M. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENEY MENDES FERNANDES OAB - MT27622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. S. S. D. S. (REQUERENTES)

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 1010864-76.2020.8.11.0041 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 

31573536 - "VISTOS, ETC. Recebo a emenda à inicial de ID. 30725733. Por 

conseguinte, tendo em vista que no acordo entabulado pelas partes não 

restou definido acerca da manutenção ou exclusão do nome do pai 

registral (Gustavo Melo Carmim) no registro civil da criança, concedo, o 

prazo de 15 (quinze) dias, para que seja esclarecida a situação acima 

apontada. Após, conclusos para deliberação. Às providências." 

Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique 

Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0052744-75.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO NERES PACHECO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA REGINA DA SILVA ROSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Augusto de Araújo Marques Barbosa OAB - MT12547-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0052744-75.2014.8.11.0041 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 

24786833 - "VISTOS, ETC. Tendo em vista que a presente demanda visa 

tão somente o Cumprimento de Sentença de Obrigação de Fazer, 

relacionado ao imóvel localizado à “Rua 10, nº02, quadra12, bairro Itapajé, 

Cuiabá/MT”, cujo qual foi à leilão judicial e concretizada a arrematação, ID. 

23927865, p.2, a fim de evitar tumulto processual, indefiro a pretensão de 

ID. 25929283, devendo a parte executada manejar ação pertinente para 

tanto. Por outro lado, em atenção ao pedido de ID. 29245279, determino ao 

Sr. Gestor que certifique o número de parcelas pendentes de pagamento 

pelo arrematante, atualizando os dados da certidão de ID. 23928000. De 

outro viés, determino a intimação do executado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se a respeito no memorial encartado no ID. 

29245279, relativos aos aluguéis devidos pelo período em que residiu no 

imóvel, oportunidade em que deverá, sendo o caso, apresentar os 

correlatos comprovantes de pagamento. Após, volvam-se conclusos para 

deliberação, inclusive, apreciação da pretensão formulada no ID. 

29245279. Às providências." Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1018152-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO RHAFFAEL OLIVEIRA ALVES OAB - MT25943/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. D. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1018152-75.2020.8.11.0041 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 

31588778 - "(...) Desta feita, declino da competência para conhecer da 

causa e apreciá-la e, por conseguinte, após preclusa a via recursal, 

determino a remessa dos autos ao d. Juízo competente. Transitada em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações estilares. Às 

providências." Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002721-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. B. T. (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

CARLINHOS BATISTA TELES OAB - MT6656-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1002721-35.2019.8.11.0041 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 

31573946 - "VISTOS, ETC. Analisando os autos, verifico que, no decorrer 

do processo, as partes entabularam acordo, consoante ID. 30685518, 

todavia, nada mencionaram acerca da união estável, bem assim da data 

do termo inicial e final do alegado relacionamento amoroso discorrido r. 

peça de ingresso. Desta feita, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para 

que seja esclarecida a situação acima apontada. Após, conclusos para 

deliberação. Às providências.". Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1016636-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. D. O. R. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. F. R. (REQUERENTE)

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 1016636-20.2020.8.11.0041 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 

31573952 - "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil/2015, HOMOLOGO, por sentença, os termos do 

acordo entabulado entre as partes, ID 31232564, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, DECRETO 

O DIVÓRCIO do casal Sandro Andre Fricks Rigotti e Luciana Candida de 

Oliveira Ribeiro Rigotti, com a consequente extinção do vínculo conjugal, 

autorizando o cônjuge mulher a utilizar o nome de solteira, qual seja, 

Luciana Candida de Oliveira Ribeiro, bem assim para que sejam 

implementadas as demais obrigações assumidas na avença, notadamente, 

àquelas atinentes à guarda unilateral para a genitora, alimentos e 

regulamentação do direito de visitas. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, com resolução de mérito. Com o trânsito em julgado, 

expeça-se mandado de averbação ao Serviço Registral Civil competente, 

observando-se a modificação do nome do cônjuge mulher, bem assim 

ressaltando a dispensabilidade da inscrição no livro E do Cartório Local, 

nos termos do Provimento nº 43/2012 da CGJ. Ciência ao Ministério 

Público. Por fim, tendo em vista o acordo realizado, condeno as partes ao 

pagamento pro rata, das custas e despesas processuais, todavia, 

suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade concedida. Após, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias e o arquivamento dos 

autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 28 de abril de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1014731-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. A. S. (REQUERENTE)

E. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOZENIL MARQUES DE ALBUQUERQUE OAB - 314.628.711-00 

(PROCURADOR)

ERMESON VIEIRA PIMENTA OAB - MT26421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo: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 1014731-77.2020.8.11.0041 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 

31573949 - "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil/2015, HOMOLOGO, por sentença, os termos do 

acordo entabulado entre as partes, ID 30829200, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, DECRETO 

O DIVÓRCIO do casal Hangelica Aparecida Albuquerque Soares Martins e 

Edvaldo Martins da Silva, com a consequente extinção do vínculo conjugal, 

autorizando o cônjuge mulher a utilizar o nome de solteira, qual seja, 

Hangelica Aparecida Albuquerque Soares, bem assim para que sejam 

implementadas as demais obrigações assumidas na avença, notadamente, 

àquelas atinentes à guarda unilateral para a genitora, alimentos e 

regulamentação do direito de visitas. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, com resolução de mérito. Com o trânsito em julgado, 

expeça-se mandado de averbação ao Serviço Registral Civil competente, 

observando-se a modificação do nome do cônjuge mulher, bem assim 

ressaltando a dispensabilidade da inscrição no livro E do Cartório Local, 

nos termos do Provimento nº 43/2012 da CGJ. Ciência ao Ministério 

Público. Por fim, tendo em vista o acordo realizado, condeno as partes ao 

pagamento pro rata, das custas e despesas processuais, todavia, 

suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade concedida. Após, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias e o arquivamento dos 

autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 28 de abril de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0053478-89.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIAH EDUARDA DE ALMEIDA CAMPANHONI (EXEQUENTE)

WELLEN PAMELA SILVA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO PEREIRA COMPANHONI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO LIMA LEDESMA OAB - MT13466-O (ADVOGADO(A))

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-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 0053478-89.2015.8.11.0041 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 

31508010 - "(...) 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, na forma fixada na decisão de ID. 23833930, todavia, 

suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça 

vindicada, a qual, por preencher os requisitos legais, ora defiro. Oficie-se 

o órgão de trânsito para que proceda com o levantamento da suspensão 

da Carteira Nacional de Habilitação do executado outrora determinada. De 

outro viés, sendo o caso, expeça-se certidão ao cartório de protesto e 

aos órgãos de proteção ao crédito, a fim de que seja excluído o nome do 

executado do rol de devedores. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Preclusa a via recursal, arquivem-se os presentes autos, com as devidas 

anotações e baixas de estilo." Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1039884-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1039884-83.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30173324 - "(...) ANTE O EXPOSTO, e tudo o mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Declaratória de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Pedido Liminar 

apenas para RECONHECER a união estável havida entre VIVIANE DA 
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SILVA ALVES e MARCELO GONÇALVES FERREIRA, pelo período 

declarado nos autos pelo requerido, a qual teve por termo inicial abril de 

2008 e a DECLARO dissolvida em dezembro de 2016, para que produza 

os jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/2015. Ante a 

sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, como também ao pagamento dos honorários sucumbenciais, 

que deverá corresponder a 10% de doze prestações alimentícias fixadas, 

suspensa, todavia, a exigibilidade em decorrência da gratuidade 

concedida nos autos. Transitada em julgado, expeça-se mandado Serviço 

Registral e Notarial de Pessoas Naturais competente requisitando o 

registro da união estável ora reconhecida e, na sequência, a averbação 

de sua dissolução, nos termos do Provimento nº 37 do CNJ. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, proceda-se com as 

baixas e anotações necessárias, arquivando-se o feito." Cuiabá/MT, 28 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: 1038477-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT6808-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1038477-42.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30527915 - "(...) Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos constam 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

AÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por ALANA 

CORREA DE AMORIM em desfavor de ALAIRSON DE AMORIM, para 

condenar o requerido ao pagamento de valor equivalente a 10% dos seus 

rendimentos líquidos, através de desconto diretamente em folha de 

pagamento a ser realizado na mesma data do seu recebimento. Por 

conseguinte, declaro EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito. 

Expeça-se ofício ao empregador do demandado. Considerando a 

sucumbência recíproca, condeno os litigantes ao pagamento, pro rata nas 

custas e despesas processuais, bem assim aos honorários advocatícios, 

no valor de 10% do proveito econômico obtido, todavia, considerando que 

ambas as partes fazem jus a justiça gratuita, suspendo a exigibilidade do 

pagamento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Ciência ao Ministério 

Público. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe." Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007953-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FALEIROS DA SILVA OAB - MT0012568A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. D. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE OVELAR OAB - MT8342-O (ADVOGADO(A))

ADILSON LEITE PAESANO OAB - MT3772/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1007953-62.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31516073 - "VISTOS, ETC. Analisando os autos, verifico que não obstante 

o pedido de partilha de bens, e dívidas, constato que os litigantes não 

informaram, sequer precisaram, a datada separação de fato, informação 

indispensável para a partilha pretendida, razão pela qual deixo de proferir 

decisão/sentença nesta oportunidade, e, em sequência, determino a 

intimação de ambos para, no prazo de 15 (quinze) dias, declinar no feito 

essa indispensável informação. Após, conclusos. Às providências." 

Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique 

Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1023174-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOADIL APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

JOAO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

FRANCISCA DE SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

BENEDITO IZAQUE DE SOUZA (REQUERENTE)

MARCOS ROBERTO DE SOUZA (REQUERENTE)

MARCIA DE SOUZA ALVES (REQUERENTE)

ADRIANA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIO JOAIR DA SILVA (REQUERENTE)

ROSENIR REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

MAGNO DE SOUZA (REQUERENTE)

SEBASTIAO ILARIO DE SOUZA (REQUERENTE)

MARCIONEI DE SOUZA (REQUERENTE)

ODAIR CARMO DE SOUZA (REQUERENTE)

VAGNER DIVINO DE SOUZA (REQUERENTE)

ALEXANDRA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

WILLIAN JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

LUIZA MARIA CONCEICAO DE SOUZA (REQUERENTE)

BRUNO CEZAR DE SOUZA (REQUERENTE)

MARCIA PAULA DE SOUZA (REQUERENTE)

SERVULO DE SOUZA (REQUERENTE)

ANTONIO VASCONCELOS DE SOUZA (REQUERENTE)

PAULO SANTINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo de Siqueira Luz OAB - MT18898-O (ADVOGADO(A))

RENATA RIBEIRO DA SILVA CASTILHO ROCKENBACH OAB - MT25972/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL PAULO DE SOUZA (INVENTARIADO)

MARIA JOSE ALMEIDA DE SOUZA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS PROCESSO Nº 1023174-85.2018.8.11.0041 ESPÉCIE: [Inventário e 

Partilha] REQUERENTE: SEBASTIAO ILARIO DE SOUZA, ALEXANDRA 

APARECIDA DA SILVA, ANTONIO JOAIR DA SILVA, ADRIANA 

APARECIDA DA SILVA, ROSENIR REGINA DA SILVA, JOADIL APARECIDO 

DA SILVA, JOAO ANTONIO DA SILVA, SERVULO DE SOUZA, ANTONIO 

VASCONCELOS DE SOUZA, PAULO SANTINO DE SOUZA, MAGNO DE 

SOUZA, FRANCISCA DE SOUZA E SILVA, BENEDITO IZAQUE DE SOUZA, 

MARCOS ROBERTO DE SOUZA, MARCIA DE SOUZA ALVES, LUIZA 

MARIA CONCEICAO DE SOUZA, BRUNO CEZAR DE SOUZA, MARCIA 

PAULA DE SOUZA, MARCIONEI DE SOUZA, ODAIR CARMO DE SOUZA, 

VAGNER DIVINO DE SOUZA, WILLIAN JOSE DE SOUZA INVENTARIADO: 

MANOEL PAULO DE SOUZA e MARIA JOSE ALMEIDA DE SOUZA 

INTIMANDOS: TERCEIROS INTERESSADOS FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE 

EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos do presente 

Inventário, para se manifestar nos autos, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, sobre as primeiras declarações apresentadas pelo(a) inventariante. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se do inventário dos bens deixados pelos 

falecidos MANOEL PAULO DE SOUZA e MARIA JOSE ALMEIDA DE 

SOUZA. DECISÃO/DESPACHO: VISTOS, ETC. Inicialmente, constato que 

não constam nas primeiras declarações de ID. 28796352, os endereços 

das interessadas Francisca e Ana Paula, a fim de que seja possibilitada a 

necessária citação de ambas, motivo pelo qual determino a intimação do 

inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, supra as omissões. 

Lado outro, deverão ser colacionadas aos autos as certidões de 

casamento e óbito do Sr. Manoel Percilio, atualizadas, eis que o documento 

juntado no ID. 28796354, está incompleto. Sem prejuízo, no prazo supra, 

deverá o inventariante carrear ao feito as certidões negativas de dívidas 

expedidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Prefeitura de 

Cuiabá/MT (débitos gerais), em nome de ambos os falecidos. Com o aporte 

das informações, citem-se os interessados não representados nos autos 

e intime-se a Fazenda Pública para, querendo, manifestar-se sobre as 

primeiras declarações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. 

626 e ss do Código Processo Civil. Publique-se edital, nos termos do art. 

626, §1º do CPC. Não havendo oposição às primeiras declarações, 
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determino a avaliação do bem inventariado, a ser realizada pelo Sr. Oficial 

de Justiça, mediante a expedição de mandado de avaliação, consignando 

o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento. Após a juntada da 

avaliação nos autos, intimem-se os interessados a fim de que, no lapso de 

15 (quinze) dias, manifestem-se, objetivamente, quanto à avaliação do 

imóvel inventariado, nos termos do art. 635 do CPC. O silêncio dos 

interessados deixará entrever que concordam, tacitamente, com a citada 

avaliação. Não apresentando discordância ou mantendo-se inertes no 

interregno assinalado, defiro, desde já, o pedido de ID. 29504654, e, 

determino a expedição de alvará a fim de autorizar o inventariante a 

proceder com a venda do imóvel matriculado sob o nº 36.597, registrado 

no 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da 

Comarca de Cuiabá/MT, por valor não inferior ao da avaliação. Consigne, 

ainda, no referido alvará, que a autorização terá o prazo de validade de 90 

(noventa) dias, e que o valor auferido com a venda deverá ser depositado 

na Conta Única do Poder Judiciário, com comprovação nos autos, sob 

pena de invalidação do negócio efetuado. Comprovado o depósito, 

adotem-se as providências necessárias para a vinculação de valores a 

uma subconta do presente processo. Havendo discordância quanto às 

primeiras declarações, avaliação ou resistência à venda extrajudicial do 

referido imóvel, conclusos. Noutro norte, vislumbro que, embora o Sr. 

Sebastião Ilário tenha sido nomeado inventariante, quem está utilizando o 

bem inventariado é o Sr. Magno. Oportuno ressaltar que cabe ao 

inventariante administrar o espólio e alienar os bens, após manifestação 

dos interessados e mediante autorização judicial (arts. 618 e 619 do CPC). 

Destarte, verifico que o inventariante pleiteou a venda do imóvel 

inventariado, contudo, relatou que encontra-se impedido de administrar o 

patrimônio inventariado, munus que lhe compete, inclusive, o de avaliar e 

negociar o bem, ID. 29504654, motivo pelo qual, determino a intimação do 

Sr. Magno a fim de que se abstenha de praticar atos que dificultem ou 

impeçam o exercício do encargo pelo inventariante. Por fim, compulsando 

os autos, vislumbro que embora tenha a informação de que os falecidos 

deixaram 10 (dez) filhos, na certidão de óbito acostada no ID. 14429137, 

consta que o Sr. Manoel Paulo deixou 11 (onze) filhos, de forma que cabe 

ao inventariante promover a correspondente retificação da alusiva 

certidão de óbito, por meio do correlato procedimento, sem dependência a 

este feito, ou seja procedida a inclusão do 11º filho na presente demanda. 

Por conseguinte, indefiro o pedido de ID. 29504654 para determinar a 

citada retificação, e, concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para que a 

situação seja deslindada e comprovada neste feito. Às providências. E, 

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

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

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUIZ ALBERTO 

MACHADO JUNIOR, ANALISTA JUDICIÁRIO, digitei. Cuiabá-MT, 28 de abril 

de 2020 Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiros Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1040114-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. A. (REQUERENTE)

E. M. M. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE MENDES MULLER AFFI OAB - MT9022-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1040114-28.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

25871669 - "(...) ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos 

consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de SUBMETER A CURATELA 

RODRIGO MULLER AFFI, qualificado nos autos, por incapacidade civil 

relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, mantendo 

incólumes os seus demais direitos políticos e civis. Por conseguinte, 

NOMEIO a Sra. ELIANE MENDES MULLER AFFI, genitora do curatelado, 

como sua CURADORA, o que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, 

do Código Civil, mediante termo de compromisso, incumbindo-se de assistir 

o curatelando (requerido) nos atos negociais, patrimoniais e/ou de mera 

administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), além dos de natureza civil, bem 

como de promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o 

disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no site do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 01 (uma) vez e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do curatelado e do curador, 

bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, §3º, do 

CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, que deverá 

ser assinado pela Curadora. Após, expeça-se mandado ao Cartório de 

Registro Civil, para averbação à margem do assento de nascimento do 

curatelado, observando-se o disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, 

ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e despesas pela parte 

requerente. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias." Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0003508-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZES VILMAR MAGGI SCHEFFER (REQUERENTE)

ERAI MAGGI SCHEFFER (REQUERENTE)

ELUSMAR MAGGI SCHEFFER (REQUERENTE)

FERNANDO MAGGI SCHEFFER (REQUERENTE)

INES MARINA SCHEFFER BORTOLI (REQUERENTE)

ERAQUE MAGGI SCHEFFER (REQUERENTE)

ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIO SPAGNOLLO OAB - MT22497-O (ADVOGADO(A))

THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA OAB - MT11004-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA MAGGI SCHEFFER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0003508-86.2016.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tratando-se de feito 

sentenciado e com trânsito em julgado, carecendo apenas da retirada de 

documentos já expedidos, pelo que, considerando as normativas trazidas 

nas Portarias Conjuntas n.º 247, 249 e 281-TJMT, impulsiono os autos 

para intimar o(a,s) advogado(a,s) da parte INVENTARIANTE a fim de 

imprimir os respectivos documentos diretamente dos autos, 

entregando-o(s) à parte interessada e peticionando no feito informando a 

realização do procedimento, haja vista que o feito será remetido ao 

arquivo. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1015700-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA CRUZ SALDANHA NASCIMENTO (REQUERENTE)

DENISE SALDANHA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

MORGANA DEMARIO SALDANHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

CELIA MARIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

DEIZE LEMES DO NASCIMENTO SMITER (REQUERENTE)

MARIA ANTONIA SALDANHA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA EVANITA DE OLIVEIRA OAB - MT22331-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA OAB - MT22035-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIPRIANO LEMES DO NASCIMENTO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

31335789, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 28 de abril de 

2020. Assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO
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Processo Número: 1018195-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. K. P. D. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1018195-12.2020.8.11.0041 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 31588742, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

13/08/2020, às 13:20 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1012775-26.2020.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a 

impossibilidade de implementação das usuais rotinas para o correio de 

expedientes de processo, haja vista as normativas trazidas nas Portarias 

Conjuntas n.º 247, 249 e 281-TJMT, bem como o insucesso na busca de 

algum endereço de e-mail que se mostrasse efetivo para o fim do 

expediente ,  impuls iono os autos para in t imar  o(a ,s ) 

advogado(a,s)/Defensoria Pública que patrocina a parte AUTORA a fim de 

imprimir o documento de ID. 31538497 diretamente dos autos para fazer o 

protocolo no destinatário, peticionando no feito informando a realização do 

procedimento. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. Assinado eletronicamente 

Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0007770-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. F. N. C. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA NUNES CAMPOS OAB - 032.969.611-43 (REPRESENTANTE)

AMANDA BORGES LANGE ADRIEN OAB - MT16437-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. J. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYCON TADEU LAMIM OAB - MT0016012A (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 0007770-45.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31606987 - "VISTOS, ETC. Considerando que o executado informou por 

meio da petição de ID. 31236075, que teria efetuado o pagamento integral 

do débito, manifeste-se a parte exequente, acerca da regularidade das 

prestações alimentícias, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o seu 

silêncio ser interpretado como aquiescência. Por outro lado, sobrevindo 

aos autos memorial de cálculo com eventual saldo remanescente do débito 

exequendo, desde já, determino que se proceda com a intimação do 

executado para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento das 

pensões alimentícias em atraso, com os acréscimos legais, bem como as 

parcelas vincendas, a serem depositadas na conta bancária de 

titularidade da representante legal da exequente ou, no mesmo prazo, 

comprovar que o fez, sob pena de ser protestado o pronunciamento 

judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 

528 §§ 1º e 3º). Decorrido o alusivo prazo, manifeste-se o parquet e, 

após, conclusos para deliberação. Às providências." Cuiabá/MT, 28 de 

abril de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0020360-59.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOÃO PEDRO COMINETTI PIRAN (REQUERENTE)

ROSANE COMINETTI PIRAN (INVENTARIANTE)

M. E. C. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DIAS DE CAMPOS OAB - MT16929-O (ADVOGADO(A))

Tomás Roberto Nogueira OAB - MT4464-A (ADVOGADO(A))

JULIANO FABRICIO DE SOUZA OAB - MT5480-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO DIAS DE CAMPOS OAB - SP2850-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO OAB - MT15556-O (ADVOGADO(A))

ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT2292-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALCIR JOSE PIRAN (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0020360-59.2014.8.11.0041 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 

24855122 - "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 com a análise 

dos autos, vislumbro que a inventariante deixou de cumprir a determinação 

de ID. 23929155, razão pela qual determino a sua intimação para que, no 

prazo de 60 (sessenta) dias, implemente a determinação supra destacada, 

sob pena de remoção do encargo. No alusivo interregno, a inventariante 

deverá fornecer meios ou efetuar o depósito de diligência do Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado de intimação do Sr. Perito, nomeado 

pelo juízo, consoante certificado pelo Sr. Gestor, ID. 24859394. Caso a 

inventariante, intimada por meio dos patronos que a assistem, não cumpra 

a decisão supra, determino, desde já, a sua intimação pessoal, para que 

implemente o decisório nos mesmos termos suso mencionados. Às 

providências." Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1017348-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAENE SOUZA FERNANDES (REQUERENTE)

HELOIZE DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

ELIETE DOS SANTOS SOUZA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINDA DOS SANTOS SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

31550702, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, no 

prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0007868-64.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

GUSTTAVO PINHO CANELLAS (REQUERENTE)

TAMARA ARRUDA CANELLAS (REQUERENTE)

ANALIA PINTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

SUELY MARIA DE PINHO CANELLAS (REQUERENTE)

RODRIGO PINHO CANELLAS (REQUERENTE)

FRANCINE ANSELMO ASSAIFE CANELLAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BENEDITO CANELLAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT6212-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA ROVERSI OAB - MT8072-O (ADVOGADO(A))

PAULO PITALUGA COSTA E SILVA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)

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 0007868-64.2016 VISTOS, ETC. Considerando o decurso de 

tempo pleiteado na petição de ID. 26303372, assim como tendo em vista a 

ausência de cumprimento da determinação de ID. 23844041, determino a 

intimação da inventariante para que no prazo de 60 (sessenta) dias 

apresente as primeiras declarações retificadas, nos termos do art. 620 do 

CPC, observando a anotação de penhora no rosto destes autos, ID. 

27530985. No alusivo interregno, a inventariante deverá cumprir, 

integralmente a determinação de ID. 23843868. 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. Com o aporte da documentação supra, 

citem-se os interessados Gusttavo e Tamara e intime-se a Fazenda 

Pública, para, querendo, manifestar-se sobre as primeiras declarações, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. 626 e ss do Código 

Processo Civil. Publique-se edital, nos termos do art. 626, §1º do CPC. Às 

providências. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1039420-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. A. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA DE MATOS SANTANA OAB - MT13002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. N. D. B. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELZA YARA RIBEIRO 

SALES SANSAO PROCESSO n. 1039420-25.2019.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) 

POLO ATIVO: SIMONE DE ALMEIDA VEDOVATI POLO PASSIVO: GASPAR 

NILTON DE BRITO FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se da Ação de Divórcio na qual a autora afirma 

que se casou com o requerido em setembro de 2007, mas que estão 

separados judicialmente desde dezembro de 2008. Asseverando a 

impossibilidade do restabelecimento da sociedade conjugal, requer a 

procedência do pedido, com a decretação do divórcio. DECISÃO: ID 

31573524 - "VISTOS, ETC. Determino que se proceda com a citação 

editalícia do requerido, conforme vindicado outrora pela requerente, eis 

que já fora realizada pesquisa de endereço pelos sistemas conveniados, 

estando o demandado em lugar incerto e não sabido, consignando o prazo 

de 30 (trinta) dias, para que tome conhecimento da ação e apresente 

resposta. Acaso decorra in albis o lapso para que promova a sua defesa, 

desde já, com fulcro no artigo 72, II, do Código de Processo Civil, nomeio 

como curador especial para a demandada a Defensoria Pública deste 

Estado, na pessoa da i. Defensora que atua nesta serventia, a qual 

deverá ter vistas dos autos para ciência da nomeação, bem assim para 

apresentar resposta no prazo legal. Após, conclusos para sentença. 

Expeça-se o necessário. Às providências." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). 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, CARLOS HENRIQUE SALIES 

RIBEIRO, digitei. CUIABÁ, 28 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012309-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DE ALMEIDA FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER OAB - MT11754-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY LUCIO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n°. 1012309-03.2018 VISTOS, ETC. Analisando os autos, 

vislumbro que o feito foi saneado, sendo determinado que as partes 
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especificassem as provas que pretendiam produzir, tendo a autora 

vindicado pela oitiva de testemunhas, assim como o requerido, o qual, 

ainda, postulou pela colheita do depoimento pessoal da requerente. Em 

decorrência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de 

julho de 2020, às 15h30, ocasião em que será colhido o depoimento 

pessoal da autora e, na sequência, ouvidas as testemunhas indicadas nos 

autos, no máximo de 03 (três) para cada parte. Frise-se, por oportuno, 

que caberão as partes intimarem as testemunhas que tiverem arrolado, 

observando esta decisão e o disposto no artigo 455 da lei processual, 

inclusive que a inércia na realização da intimação importará desistência na 

inquirição da testemunha indicada. Acaso demonstrado que alguma das 

testemunhas se trata de servidor público, a intimação será feita via judicial, 

devendo ser requisitada perante o chefe da repartição competente, o 

mesmo se aplicando acaso sejam arroladas pela a Defensoria Pública (art. 

357, §4º, IV, do CPC). Também determino a produção de prova 

Documental, as já constantes nos autos e novos documentos, desde que 

observada às restrições insertas no artigo 437 do Código de Processo 

Civil/2015, como também determino aos litigantes que acostem as notas 

fiscais do mobiliário que pretendem partilhar, assim como dos veículos 

automotores, sob pena de não ser realizada a partilha dos mesmos. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, 13 de 

abril de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012309-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DE ALMEIDA FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER OAB - MT11754-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY LUCIO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n°. 1012309-03.2018 VISTOS, ETC. Analisando os autos, 

vislumbro que o feito foi saneado, sendo determinado que as partes 

especificassem as provas que pretendiam produzir, tendo a autora 

vindicado pela oitiva de testemunhas, assim como o requerido, o qual, 

ainda, postulou pela colheita do depoimento pessoal da requerente. Em 

decorrência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de 

julho de 2020, às 15h30, ocasião em que será colhido o depoimento 

pessoal da autora e, na sequência, ouvidas as testemunhas indicadas nos 

autos, no máximo de 03 (três) para cada parte. Frise-se, por oportuno, 

que caberão as partes intimarem as testemunhas que tiverem arrolado, 

observando esta decisão e o disposto no artigo 455 da lei processual, 

inclusive que a inércia na realização da intimação importará desistência na 

inquirição da testemunha indicada. Acaso demonstrado que alguma das 

testemunhas se trata de servidor público, a intimação será feita via judicial, 

devendo ser requisitada perante o chefe da repartição competente, o 

mesmo se aplicando acaso sejam arroladas pela a Defensoria Pública (art. 

357, §4º, IV, do CPC). Também determino a produção de prova 

Documental, as já constantes nos autos e novos documentos, desde que 

observada às restrições insertas no artigo 437 do Código de Processo 

Civil/2015, como também determino aos litigantes que acostem as notas 

fiscais do mobiliário que pretendem partilhar, assim como dos veículos 

automotores, sob pena de não ser realizada a partilha dos mesmos. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, 13 de 

abril de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0033625-70.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO IRIS PARREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SUZANA PARREIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

KEZI CRISTINA CASTRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EMMILLY LORRAYNE MATTOS DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

ELAINY PARREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

IRIANE TAYNARA MENDES DE CARVALHO OLIVEIRA DELFINO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURICO DE CARVALHO OAB - MT1075-O (ADVOGADO(A))

NAIME MARCIO MARTINS MORAES OAB - MT3847-O (ADVOGADO(A))

DARCI INÊS JAGER PEREGO OAB - MT15901-O (ADVOGADO(A))

RUBENS VALIM FRANCO OAB - MT6056-O (ADVOGADO(A))

GILMAR VIANA MOURATO OAB - MT14265-A (ADVOGADO(A))

ROSANGELA PIVA MOURATO OAB - MT12504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE IRES BENTO DE OLIVEIRA (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 0033625-70.2010 VISTOS, ETC. Preliminarmente, verifico que 

diversos documentos foram colacionados fora da posição correta para 

leitura, em desconformidade com a Resolução TJMT/TP nº 03 de 12 de 

abril de 2018 – PJE. Desta feita, é necessário salientar que os 

interessados deverão atender às determinações contidas na Resolução 

supra citada, colaborando para a rápida solução do litígio, obrigação 

instituída pela Lei Processual de 2015. Prosseguindo, vislumbro que a 

inventariante deixou de cumprir a determinação de ID. 23927420, pois, não 

obstante tenha colacionado aos autos plano de partilha amigável, ID. 

24780363 - Págs. 3 a 11 e a manifestação favorável dos demais 

interessados, ID. 24780363 - Págs. 1 e 2, e 24780364, as aludidas peças 

são cópias das encartadas nos ID. 23927387, 23927388 e ID. 23927391. 

Consoante já verberado na supracitada decisão, a minuta do plano de 

partilha não individualizou as dívidas deixadas pelos falecidos, assim como 

a forma de quitação. Desta feita, determino a intimação da inventariante 

para, no prazo de 60 (sessenta) dias, cumprir integralmente a 

determinação de ID. 23927420, colacionando ao feito, de maneira 

retificada, as primeiras declarações, nos termos do art. 620 do CPC, e a 

minuta do plano de partilha, sob pena de remoção do encargo. Outrossim, 

subsiste a necessidade de cumprimento da determinação supra no que 

atine à juntada das certidões atualizadas negativas de dívidas expedidas 

pela Prefeitura de Cuiabá/MT e Procuradoria-Geral do Estado de Mato 

Grosso, ambas em nome do falecido, eis que as colacionadas nos IDs. 

24780369 - Pág. 6, 24780741 são positivas. Ainda, a inventariante deverá 

cumprir a mencionada determinação no que tange a imprescindibilidade de 

colacionar aos autos os documentos atualizados dos bens inventariados e 

os documentos pessoais das interessadas Emmilly Lorrayne e Kezi 

Cristina. No que se refere ao pedido de transferência de propriedade do 

veículo FIAT/UNO MILLE ECONOMY, 2010/2010, ID. 24780353, indefiro, por 

ora, tendo em vista que não aportou aos autos qualquer documento do 

aludido automotor, que demonstre que era de propriedade do falecido. 

Relativamente ao pedido de levantamento de valores para quitação de 

dívidas com IPTU, ID. 24780353, indefiro-o, igualmente, porquanto não 

restou pormenorizadamente demonstrado, quais períodos e valores serão 

quitados. Com o cumprimento da determinação, prossiga-se no implemento 

da determinação de ID. 23927420 e, após, conclusos para eventual 

homologação. Às providências. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0035010-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN LUCIA DE OLIVEIRA CABRAL (REQUERENTE)

ABNE MARINHO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

LEILA ARAUJO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

MARCOS ALAN MARINHO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS RAPHAEL MIRANDA NUNES OAB - MT21846-O 

(ADVOGADO(A))

JABURITA FRANCISCO NUNES OAB - MT15331-E (ADVOGADO(A))

RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA OAB - MT19807-O (ADVOGADO(A))

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT10130-A (ADVOGADO(A))

Tatiane Pereira Barros OAB - MT10757-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABNE MARINHO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 52 de 586



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 0035010-43.2016 VISTOS, ETC. Compulsando os autos, 

constato que o veículo Peugeot/207 PASSION XR, placas NJM 8605, 

arrolado como bem a inventariar, seria alienado fiduciariamente, ID. 

23577160 - Pág. 3, de maneira que pertencia à instituição financeira até 

que fossem quitadas todas as parcelas do financiamento, sendo que o de 

cujus tratava-se de mero detentor do bem. Outrossim, consoante 

informação prestada pelo inventariante, ID. 23577198 - Págs. 4 a 8 e 

23577199, o aludido automotor é objeto de ação de busca e apreensão. 

Consoante dispõe o art. 669, III do CPC, são sujeitos à sobrepartilha os 

bens litigiosos, bem assim os de liquidação difícil ou morosa e, neste caso 

estão insertos os eventuais direitos discutidos sobre o citado veículo, 

razão pela qual relego-os à sobrepartilha. Por conseguinte, indefiro a 

pretensão de ID. 23577198 - Págs. 4 a 8 e, ato contínuo, determino a 

intimação do inventariante para que, no prazo de 60 (sessenta) dias 

apresente ao feito as primeiras declarações retificadas, observando o art. 

620 do CPC e o acima exposto e, se possível, a minuta do plano de 

partilha. No alusivo interregno, o inventariante deverá colacionar ao feito a 

matrícula atualizada do imóvel inventariado, 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), todas em nome do falecido. No 

lapso suso mencionado, o 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. Com o cumprimento 

da determinação supra, intime-se a interessada Carmen Lucia para 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que o silêncio será 

interpretado como aquiescência. Às providências. Cuiabá/MT, 28 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: 1004604-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATO GROSSO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

CHEFE DO POSTO FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO 

MATO GROSSO - SEFAZ (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 A SEGURANÇA e ratifico a decisão liminar (id 

29099028). 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. Cuiabá, 

16 de abril de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1061744-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RISSINI COMERCIO & TRANSPORTE DE GRAOS EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE TANIGUTI DA CRUZ TEIXEIRA OAB - SP337729 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador de Fiscalização Eletrônica de Trânsito em substituição 

CFET/SUCIT/SARP/SEFAZ (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, ratifico a decisão liminar ID 

27967553 e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A 

SEGURANÇA deste mandamus. Sem custas e honorários advocatícios 

(Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade 

coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09. 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, 16 de abril de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1041194-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO INTERIOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (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, ratifico a decisão liminar ID 

29253174 e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A 

SEGURANÇA deste mandamus. Sem custas e honorários advocatícios 

(Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade 

coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09. 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, 16 de abril de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de 

Direito E

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1034076-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA AREND RODRIGUES LOPES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT10393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN 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: Ante o exposto, ratifico a decisão liminar ID 

29253174 e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A 

SEGURANÇA deste mandamus. Sem custas e honorários advocatícios 

(Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade 

coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09. Com ou sem 
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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, 16 de abril de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de 

Direito E

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1012029-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA OLIVEIRA CARDOSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA OAB - MT21847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 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 PAULA OLIVEIRA CARDOSO, 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. Cuiabá, 17 de abril de 2020. 

ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1022893-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA PRISCILA SANTOS DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS OAB - MT23174/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 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: Diante do exposto, com fundamento nos 

artigos 281 e 282 ambos do CTB, JULGO PROCEDENTE o pedido vinculado 

ao presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA 

pleiteada por LUANA PRISCILA SANTOS DE ALMEIDA a fim de assegurar, 

em definitivo, a emissão do licenciamento do veículo de propriedade da 

impetrante, objeto do writ, sem a exigibilidade do pagamento das multas. 

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, 17 de abril de 2020. 

ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1027604-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE SIQUEIRA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUKE CESAR LIMA BEZERRA OAB - MT22089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR 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: 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 BRUNO DE SIQUEIRA COSTA, a fim de reconhecer a ilegalidade e 

nulidade das multas por infrações de trânsito dos débitos sob a 

competência do Detran/MT, objetos deste writ. 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, 

17 de abril de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1017757-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FARESIN CAMARGO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA OAB - MT21847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2- PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MT (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 JOAO FARESIN CAMARGO, a fim de reconhecer a ilegalidade e 

nulidade das multas por infrações de trânsito dos débitos sob a 

competência do Detran/MT, objetos deste writ. 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, 

17 de abril de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1023748-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE TESSAROLO (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 ESTDUAL DE TRANSITO DE MATO 
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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 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 e não 

abrangidas por outra ação. 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, 17 de abril de 2020. 

ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1014568-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA FERREIRA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYDE KELLY GUERREIRO DIAS OAB - MT17311/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

vinculado ao presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO a 

segurança pleiteada por ISABEL CRISTINA FERREIRA - ME, 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. Cuiabá, 17 de abril de 2020. 

ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1021170-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALETEIA DE FATIMA NEGRAO MARCELO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT14599-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(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 ALETEIA DE FATIMA NEGRAO MARCELO, 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, 

17 de abril de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009496-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI SILVERIO PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI SILVERIO PEREIRA OAB - MT0011230S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante 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 o pedido e 

CONCEDO A ORDEM para declarar nulo o procedimento administrativo de 

nº 0076/2015/GCCNH/DETRAN/MT a partir da notificação por edital. Isento 

de custas e honorários advocatícios, em consonância com o art. 10, inc. 

XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso e das Súmulas 512 e 105, 

do STF e STJ, respectivamente. Sentença sujeita a reexame necessário 

(art. 14, § 1º da Lei n.º 12.016/2009). Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004433-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON PEREIRA MELO (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 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: Ante o exposto, ratifico a decisão liminar ID 

17973997 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: 1011464-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INALDO CARLOS BESERRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABILIO CUSTODIO DE MELO OAB - MT5945-B (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Nestas condições, idênticas as ações 

mencionadas, reconheço a litispendência entre as ações 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023108-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI XAVIER DA SILVA MEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECIANE CRISTINA SANCHES OAB - MT14513/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA DE CUIABA (REU)

DETRAN - MATO GROSSO (REU)

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (REU)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

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 a realidade dos autos, por traduzir a 

soberana manifestação de vontade das partes, com fulcro no art. 485, 

VI/CPC, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo ante a perda 

superveniente de seu objeto. Condeno a parte requerente ao pagamento 

das custas processuais, bem como nos honorários de sucumbência 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa a teor do 

que dispõe o art. 85, § 8°/CPC, com exigibilidade suspensa em virtude da 

assistência judiciária gratuita. Sem necessidade do Reexame Necessário 

(art. 496, § 3º, II/CPC). Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se. 

PRIC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036561-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUSAM MEIRE DE MOURA LEITE (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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030825-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CHRISTINA FIGUEIREDO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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: Nestas condições, 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 ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca 

de Cuiabá. Às providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016045-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERLIETE LEMES DA SILVA LARA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE LOPES SOARES OAB - MT25082/O-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: Ao aferir a data da distribuição desta ação, 

o valor atribuído à causa, qualidade das partes e as regras previstas no § 

1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, constata-se efetivamente a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Nestas condições, 

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 ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá. Às providências. Cumpra-se, com as 

baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035260-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEISE DE CAMPOS SILVA MARTINS (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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030577-08.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVINO PAULO DA SILVA (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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007527-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA PINTO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (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: Ao aferir a data da distribuição desta ação, 

o valor atribuído à causa, qualidade das partes e as regras previstas no § 

1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, constata-se efetivamente a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Nestas condições, 

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 ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá. Às providências. Cumpra-se, com as 

baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004064-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMICIO COELHO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DA SILVA GOMES OAB - MT24022-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

Jakeline Carneiro Simi Espírito Santo (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, 

JULGO PROCEDENTE o pedido vinculado ao presente mandamus e 

CONCEDO a segurança pleiteada por CARMICIO COELHO DA SILVA a fim 

de consolidar a determinação para transferência dos pontos pelas 

infrações cometidas no dia 09/11/2015 na condução da motocicleta 

YAMAHA, XT 600, Placas JZH 9078, cor preta, RENAVAM 741074184, 

para a Carteira Nacional de Habilitação de ROBERTO ANTÔNIO PEDROSO, 

CPF n° 344.845.581-49. Por consequência natural de causa e efeito, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, 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. Com ou sem recurso 

voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário 

(art. 14, § 1º Lei 12.016/09). PRIC. Às providências. Cuiabá, 22 de abril de 

2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0504680-40.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (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: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 art. 24 da Lei n° 12.153/2009. Ao aferir a 

data da distribuição desta ação, o valor atribuído à causa, qualidade das 

partes e as regras previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, 

constata-se efetivamente a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública. Nestas condições, 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 ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Às providências. Cumpra-se, com 

as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011842-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CASSEMIRA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ OAB - MT14843-O 

(ADVOGADO(A))

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:A competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, instalado pelo Poder Judiciário na Comarca de Cuiabá em 

05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) é ABSOLUTA, seja por 

critério econômico ou material, conforme destacado no § 2º do art. 1º da 

Resolução n° 004/2014/TP c/c art. 24 da Lei n° 12.153/2009. Ao aferir a 

data da distribuição desta ação, o valor atribuído à causa, qualidade das 

partes e as regras previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, 

constata-se efetivamente a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública. Nestas condições, 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 ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Às providências. Cumpra-se, com 

as baixas de estilo.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000366-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AGNELO RIBEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY KAROLYNE SILVA BARROS OAB - MT15449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ - 03.533.064/0001-46 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos. Flui dos autos que a presente 

AÇÃO COMINATÓRIA foi extinta pelo evento morte do paciente. Contudo, o 

Município de Cuiabá opôs Embargos de Declaração e postulou o 

reconhecimento da incompetência da Vara de Fazenda Pública em 

detrimento do Juizado Especial, o que foi acolhido com ordem de declínio. 

O Juízo Competente (Juizado) determinou a redistribuição da ação para a 

1ª VEFP de Várzea Grande. O Juízo Competente pelas causas que 

envolvam prestação continuada (assistência à saúde) ordenou o retorno 

dos autos a vara de origem. Equivocadamente, os autos foram remetidos 

para a 1ªVEFP ao invés do Juizado Especial da Fazenda Pública. Feito o 

registro, determino a redistribuição da presente ação para o Juízo 

Competente, qual seja: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000639-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SETEMBRINO ROBSON CARVALHO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ONIVALDO BUDNY 

PROCESSO n. 1000639-65.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

SETEMBRINO ROBSON CARVALHO DA SILVA Endereço: RUA AMARÍLIO 

DE ALMEIDA, 338, - DE 51/52 AO FIM, POÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78015-800 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 00, Cento político, 

Bloco III, palácio paiaguás, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 

78118-030 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) acima 

identificada(s) para ciência da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, nos termos da decisão e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DECISÃO:A competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, instalado pelo Poder Judiciário na Comarca de Cuiabá em 

05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) é ABSOLUTA, seja por 

critério econômico ou material, conforme destacado no § 2º do art. 1º da 

Resolução n° 004/2014/TP c/c art. 24 da Lei n° 12.153/2009. Ao aferir a 

data da distribuição desta ação, o valor atribuído à causa, qualidade das 

partes e as regras previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, 

constata-se efetivamente a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública. Nestas condições, 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 ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Às providências. Cumpra-se, com 

as baixas de estilo. 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, 28 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010170-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER BURTON PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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. Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA 

movida por WAGNER BURTON PEREIRA contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO que versa sob alegada ilegalidade na base de cálculo do ICMS 

cobrado na fatura de energia elétrica, tarifas TUSD (Distribuição), TUST 

(Transmissão). A matéria está sub judice, pois, afetada pelo STJ para 

julgamento sob o rito dos recursos repetitivos nos autos dos REsp’s nºs. 

1.692.023, 1.699.851 e 1.163.020, Tema nº 986, com a suspensão em 

todo o território nacional, dos processos que tenham por objeto a 

exclusão/inclusão das tarifas de TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS 

incidente nas faturas de energia elétrica. Diante da afetação recursal em 

Instância Superior, recomendável aguardar o pronunciamento do STJ que 

deverá promover, por meio de decisão em recurso repetitivo, a 

uniformização do entendimento jurisprudencial nos Tribunais Pátrios. 

Nesse sentido: STJ - Edcl no AgInt no REsp 1687596, 2ª Turma, Rel. Min. 

Francisco Falcão, julgado 14.8.2018, publicado Dje 20.8.2018; TJMT - A.I. 

1012500-11.2017.8.11.0000, 1ª Câmara de Dir. Púb. e Coletivo, Rel. Des. 

Márcio Vidal, julgado 20.8.2018, publicado Dje 05.9.2018. Nestas 

condições, ante a decisão do STJ que suspendeu a tramitação de todos 

processos inerentes à matéria objeto destes autos, com base no que 

dispõe o art. 982, I do CPC, determino o sobrestamento deste processo até 

o julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, ou 

decurso do prazo de 01 (um) ano, ocasião em que retornará a tramitar, 

salvo decisão fundamentada do relator do respectivo recurso em sentido 

contrário (art. 980 e parágrafo único, do CPC). Superado o incidente 

processual e/ou decorrido o prazo legal, intime-se a parte postulante, via 

advogado(a), para ciência e eventual manifestação, em até 05 (cinco) 

dias. Às urgentes providências. Intime-se. Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1018133-69.2020.8.11.0041

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:

Diretor de Tributação e Fiscalização da Secretaria de Fazenda de Cuiabá 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro 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: 

Nestas condições, presentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III da 

Lei nº 12.016/2009, DEFIRO o pedido liminar e, via de consequência, 

determino a autoridade coatora que promova, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, a expedição do Auto de Conclusão (Habite-se) referente ao 

imóvel unifamiliar localizado na Alameda Jatobá, Lote 16, Quadra 24, 

Condomínio Florais dos Lagos, em Cuiabá-MT, independente do pagamento 

do ISSQN, bem como ordeno a imediata suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário formalizado no DAM vinculado ao lançamento fiscal º 

1406908064, pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Notifique-se a autoridade coatora para, querendo, no prazo de até 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, 

da Lei nº. 12.016/2009), observado, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº. 12.016/2009. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

certifique-se e ouça-se o ilustre representante do Ministério Público (artigo 

12 da Lei nº. 12.016/2009). Às providências. Cumpra-se por Oficial de 

Justiça Plantonista.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043522-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA DALBOSCO (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. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1007880-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LIMA MEDEIROS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente 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 ambos do CTB, JULGO PROCEDENTE o pedido vinculado 

ao presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA 

pleiteada por BRUNO LIMA MEDEIROS, 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, 22 de abril de 2020. 

ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1018011-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOPTONER EIRELI EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEIVA LAIMONIS DUMPE OAB - SP243745 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DA FAZENDA MUNICIPAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Nestas 

condições, presentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III da Lei nº 

12.016/2009, DEFIRO o pedido liminar e, via de consequência, determino a 

autoridade coatora que promova, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas, a emissão da DAM - ITBI referente ao imóvel residencial, com 

697,12 m2 de área construída, edificado nos lotes 26 e 27 da Quadra 3-A, 

descrito e localizado na matricula 9.762, registrado no Segundo Serviço 

Notarial e Registral da 1ª Circunscrição imobiliária de Cuiabá-MT, inscrito 

no Cadastro Municipal sob o nº 01.7.15.023.0319.001, tendo como base 

de cálculo o valor da arrematação/hasta pública R$ 1.881.059,42 (um 

milhão oitocentos e oitenta e um mil cinquenta e nove reais e quarenta e 

dois centavos) vinculado ao processo nº 1023660-73.2018.8.26.0002 em 

tramite perante o Juízo da 4ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, 

Comarca de São Paulo/SP, pena de multa no valor de R$ 5.000,00. Ordeno, 

ainda, a suspensão da exigibilidade do ITBI calculado sobre o valor da 

avaliação do bem, até julgamento de mérito. Notifique-se a autoridade 

coatora para, querendo, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), observado, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 

12.016/2009. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

ouça-se o ilustre representante do Ministério Público (artigo 12 da Lei nº. 

12.016/2009). Às providências. Cumpra-se por Oficial de Justiça 

Plantonista.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1024881-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO HENRIQUE CORREA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO HENRIQUE CORREA OAB - MT9979/B (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)
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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: Ante o exposto, acolho a preliminar 

incompetência da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva, revogo a 

liminar e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, VI, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios 

(Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade 

coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se. PRIC. Às providências. Cuiabá, 22 de 

abril de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1011337-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE DE MORAES FILHO OAB - MT3964-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR 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 ambos do CTB, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido vinculado ao presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO A 

SEGURANÇA pleiteada por FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES 

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, 

22 de abril de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1013197-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIO PEDROSO DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim OAB - MT6706-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2- PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (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 ALUISIO PEDROSO DE SOUZA a fim de 

assegurar, em definitivo, apenas a emissão do licenciamento do veículo de 

propriedade do impetrante, sem a exigibilidade do pagamento das multas 

estaduais e municipais, objeto do writ. Por consequência natural de causa 

e efeito, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, CPC. Determino a remessa de cópia desta decisão à 

Autoridade Coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/2009. 

Deixo de determinar a remessa necessária (art. 14, § 1º Lei MS) pelos 

fundamentos já delineados (art. 5º, LXXVIII/CF). Sem custas e honorários 

advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da CF/MT. 

Inexistindo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se com as cautelas de praxe. Às providências. P.R.I.C. Cuiabá, 

22 de abril de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1018025-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRA CRISTINA PINHEIRO DA ROCHA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO WILSON FILIPPIN DA ROCHA OAB - MT0019986A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS (IMPETRADO)

GERENTE DE MOVIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Diante do exposto, DEFIRO a liminar para determinar à autoridade 

impetrada que conceda a licença-maternidade pelo período de 180 (cento 

e oitenta) dias, a contar de 28/02/2020, data de nascimento comprovada 

nos autos, conforme previsão do artigo 235 da Lei Complementar 04/1990. 

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). Intime-se. Cumpra-se por oficial de justiça plantonista.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1018194-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JATOBA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PRADO DE MORAIS OAB - GO39433 (ADVOGADO(A))

BRUNO PALHARINI OAB - GO50712 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado 

de Fazenda (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, DEFIRO A LIMINAR 

vindicada para determinar que as autoridades coatoras: a) se abstenham 

de exigir e cobrar o ICMS sobre as operações de transferência interna e 

interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da impetrante, cuja 

documentação de acompanhamento aponte se tratar de simples 

deslocamento físico de bens, o que deverá ser aferido pela fiscalização 

fazendária; b) se abstenham de praticar qualquer ato sancionatório 

decorrente de tais operações. Destaque-se que a presente decisão não 
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tem efeito de salvo conduto tributário, devendo o impetrante cumprir todas 

as obrigações escriturais e acessórias exigíveis, promovendo a adequada 

escrituração fiscal da remessa das mercadorias, viabilizando, deste modo, 

a necessária fiscalização por parte da Administração Fazendária. 

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 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, colha-se parecer do Ministério Público 

no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, nos termos do art. 12 da Lei n° 

12.016/2009. Cumpra-se. Às urgentes providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033217-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR OAB - MT21870-O (ADVOGADO(A))

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:Assim, INDEFIRO o pedido de concessão 

dos benefícios da justiça gratuita. Contudo, com vistas a não inviabilizar o 

acesso da parte requerente à jurisdição, com fulcro no art. 98 § 6º do CPC 

e art. 468 § 7º da CNGC, DEFIRO o pedido de parcelamento das custas 

processuais e da taxa judiciária em 06 (seis) vezes. Intime-se o 

requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento da 

primeira parcela. Com a comprovação do pagamento da primeira parcela e 

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. Caso não ocorra o pagamento da primeira parcela das 

custas judiciais e da taxa judiciária, certifique-se e tragam conclusos. 

Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1017785-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS FEIRANTES E VENDEDORES AMBULANTES DE 

CUIABA E VARZEA GRANDE - ASSOF/CBA/VG (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -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, já ausente um dos 

requisitos legais, INDEFIRO o pedido liminar. Intime a impetrante para, no 

prazo de 15 dias, regularizar a representação processual, acostando a 

procuração (art. 104, caput e § 1º do CPC). Somente após regularizada a 

representação processual, 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 à Procuradoria Geral do Município sobre a presente 

decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito 

(art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1032919-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM SOARES DA SILVA FILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E 

ENERGIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO E (IMPETRADO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO ENERGISA, 

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 a 

decisão proferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, 

onde foi determinado que serão julgados, como repetitivos, três recursos 

sobre o tema tratados nos presentes autos (REsp 1.692.023[1], o REsp 

1.699.851[2] e o EREsp 1.163.020), bem como foi ordenada a suspensão, 

em todo o território nacional, dos processos pendentes, individuais ou 

coletivos, que versem sobre a questão, determino, em cumprimento à 

decisão proferida no Tribunal Superior, que se aguarde em Secretaria até 

a comunicação acerca da modificação da ordem determinada por aquela 

Corte. Aguarde-se em Secretaria no lote de processos suspensos por 

força de decisão proferida pelo STJ. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018196-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ECCOR EQUIPE DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-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. Intime-se a parte requerente, 

por intermédio de seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) 

dias e sob pena de indeferimento, emendar a inicial (CPC, artigo 320), a fim 

de comprovar o recolhimento das custas e taxa judiciárias para a 

distribuição do presente feito, devendo vincular as guias ao número único 

(1018196-94.2020.8.11.0041), em observância ao Provimento nº 

22/2016-CGJ. Com a emenda ou transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado, tragam conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1031169-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE ANDRADE GOUVEIA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO NOGUEIRA FILHO OAB - GO0031521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E FISCALIZACAO DE TRANSITO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:
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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: Diante do exposto e em face da 

inadequação da via eleita, com fulcro no art. 6º, § 5º da Lei 12.016/09, 

DENEGO A ORDEM. Por consequência, julgo extinto sem resolução de 

mérito o presente feito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC e 

REVOGO a liminar de Id. 11227032. 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. Publique-se. 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. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001725-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA AUXILIADORA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENEZIO Pio da Silva OAB - MT14087-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 o pedido de liquidação 

de sentença (Id. 22546591), que se dará por arbitramento nos termos do 

art. 509, I, do CPC. Intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 

30 dias, apresentem pareceres, cálculos e/ou apontamentos e 

documentos elucidativos sobre o valor que entendem pertinente para 

liquidação do julgado. Após, sendo o caso, será nomeado perito para o 

deslinde da liquidação (art. 510, CPC). Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1028074-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME VILLA SIQUEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CESAR GERALDINO OAB - RO8739 (ADVOGADO(A))

VINICIUS RAMOS GERALDINO OAB - RO5396 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (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: Diante do exposto e em face da 

inadequação da via eleita, com fulcro no art. 6º, § 5º da Lei 12.016/09, 

DENEGO A ORDEM. Por consequência, julgo extinto sem resolução de 

mérito o presente feito, nos termos do art. 485, inciso VI, 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. Publique-se. 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008656-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGORIFICO SANTA RITA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR OAB - SC25583 (ADVOGADO(A))

EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN OAB - SC35340 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Apoio à Fiscalização Sobre Incentivos Fiscais e Regimes 

Especiais da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Agente Fiscal de Tributos Estaduais (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: Deste modo, HOMOLOGO para que surtam 

seus jurídicos efeitos a desistência da ação requestada, fazendo-o por 

sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Sem 

custas processuais. Com o trânsito em julgado dessa decisão, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 0503677-50.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA (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:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (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:Vistos. A matéria objeto do presente writ 

encontra-se afetada à sistemática dos Recurso Repetitivos (Tema 986 do 

STJ), razão pela qual determino a suspensão da presente ação 

mandamental até o julgamento final da matéria pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001876-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO AMARAL DE SA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR OAB - MT11988/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO INDEA/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)
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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:Vistos. Trata-se de Mandado de Segurança 

individual e repressivo impetrado por Eduardo Amaral de Sá contra 

alegado ato ilegal praticado pelo Presidente do Instituto de Defesa 

Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA-MT). Conquanto tenha 

regularmente tramitado o presente writ, o impetrante requer sua 

desistência (Id. 28595373). Vieram-me conclusos. Decido. Considerando o 

pedido do impetrante, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência da ação, pelo que a DECLARO EXTINTA, sem julgamento do 

mérito. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se os autos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015524-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DA SILVA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI OAB - MT13266-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004471-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE 

MARGEM LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA SALVADOR OAB - MT15785-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS (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:Deste modo, considerando que na própria 

via administrativa a parte impetrada revogou o procedimento licitatório, 

desapareceu a utilidade do pronunciamento deste juízo, porquanto inexiste 

providência jurisdicional útil que possa ser entregue à impetrante nesta 

ação. Isso revela a perda do objeto da presente demanda, em razão da 

carência superveniente de interesse de agir, no núcleo utilidade. 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. Decisão não sujeita ao reexame necessário. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002015-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA MENDES COMERCIO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO OAB - MT14225-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 RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1015952-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYDSON FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados, não acolho os presentes embargos de declaração. 

Intimem-se. Preclusa a decisão embargada, remetam-se os autos ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027404-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA MESSIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados, não acolho os presentes embargos de declaração. 

Intimem-se. Preclusa a decisão embargada, remetam-se os autos ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008505-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRCE HELENA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT9244-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados, não acolho os presentes embargos de declaração. 

Intimem-se. Preclusa a decisão embargada, remetam-se os autos ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008944-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGISLAINE MAZIERO ORLANDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028800-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL SEIXAS FILHO OAB - MT7633-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030789-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-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 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023044-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIERRY TADEU NASCIMENTO QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA OAB - MT18213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (REU)

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH (REU)

MUNICIPIO DE CUIABA (REU)

Outros Interessados:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (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 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-101 HABEAS DATA

Processo Número: 1047129-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ DE SOUZA GONCALVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Na decisão ID 25185109 foi 

determinada a emenda da inicial; todavia, a parte autora deixou transcorrer 

em vazio o prazo assinalado para saneamento do defeito apontado (ID 

26290196). A ausência de emenda compromete a tramitação regular do 

feito, vez que não estão presentes os elementos necessários à 

admissibilidade do habeas data. Razão disso, com amparo no artigo 321, 

parágrafo único do CPC e na forma do artigo 485 inciso I do CPC, indefiro o 

recebimento da inicial e decreto a extinção da ação, sem resolução de 

mérito. Sem custas nem honorários. P. R. I. Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1012293-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLUBE DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR EST MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 
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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: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 citação 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: 1017720-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO NUNES SINDONA OAB - SP330655 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E FISCALIZACAO DE TRANSITO 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. A parte autora SALVADOR 

LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA. desiste do prosseguimento do feito 

(ID 31464693). Na forma do artigo 485, inciso VIII do CPC, homologo a 

desistência e decreto a extinção da ação, sem resolução de mérito. Sem 

custas nem honorários. P. R. I. Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1061651-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA OAB - MG86425 

(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. A parte autora THYSSENKRUPP 

ELEVADORES S/A desiste do prosseguimento do feito (ID 28168753), ao 

argumento de que efetuou a distribuição da ação em duplicidade. Razão 

disso, na forma do artigo 485, inciso VIII do CPC, homologo a desistência e 

decreto a extinção da ação, sem resolução de mérito. Sem custas nem 

honorários. P. R. I. Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002880-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

CARMEM COSTA DA SILVA SAQUETI (AUTOR(A))

ANAIR MARIA SILVA (AUTOR(A))

APARECIDA SOLANGE DOS SANTOS (AUTOR(A))

BRAULIO VITA ZANSAVIO (AUTOR(A))

ALEXANDRA BARBOSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ALTAIR JOSE PEREIRA JUNIOR (AUTOR(A))

ALESSANDRA BENEDITA DA SILVA (AUTOR(A))

FABIANA BISLER KLOMFASS (AUTOR(A))

GISELLE INGRID MENDES SILVA (AUTOR(A))

GUIOMAR LUIZ LOPES (AUTOR(A))

JANAINA APARECIDA DA SILVA CRUZ BARBOSA (AUTOR(A))

EMANUELA LUIZA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ESTEFANIA PEREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

EVANILDA MARIA RAMOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

ELIANA ESTER CRISTANTE MENDES (AUTOR(A))

ELIZANGELA BRANDAO DA SILVA (AUTOR(A))

ELISANGELA CROSCIOLI (AUTOR(A))

CRISTIANE TEREZINHA RIBEIRO DE OLIVEIRA BRITO (AUTOR(A))

CRISTINA BENEDITA DA SILVA (AUTOR(A))

CRISTOLANDE SOUSA MACEDO (AUTOR(A))

ELAINE DE OLIVEIRA DARCIE (AUTOR(A))

CLAUDIA PEREIRA DA SILVA PRADO (AUTOR(A))

CREUZELINA ZEFERINA MACHADO (AUTOR(A))

CRISTIANE BATISTA LUIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA OAB - MT7671-O (ADVOGADO(A))

NIVALDO ROMKO OAB - MT9637-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (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. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. João Thiago de 

França Guerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019823-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC FERNANDO DE SOUZA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIC FERNANDO DE SOUZA MARTINS OAB - MT18344/O 

(ADVOGADO(A))

ELLEN DUARTE RONDON OAB - MT19961/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BARBOSA SANTOS OAB - DF13147 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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 
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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. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. João Thiago de 

França Guerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014351-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONES ROBERTO CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

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 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. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. João Thiago de 

França Guerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1004675-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE CUIABÁ MAURO MENDES (IMPETRADO)

Outros Interessados:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ - 03.533.064/0001-46 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos. Após a decisão Id. 700429, que 

determinou a intimação da autoridade coatora para manifestação prévia, o 

movimento paradista extinguiu-se; ainda, rememore-se que o mencionado 

movimento foi declarado ilegal pelo Egrégio Tribunal de Justiça, com 

destaque para a celebração de Acordo Coletivo nos autos n. 30.261/2016. 

Desta sorte, considerando o lapso temporal e as circunstâncias fáticas da 

presente ação mandamental, INTIME-SE o impetrante para manifestar 

interesse no prosseguimento da presente ação mandamental. Prazo: 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Após, conclusos. Cumpra-se com 

urgência.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1012472-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE MADEIRAS ZANELLA EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALESKA MACHADO MARTINS OAB - MT0018268A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos. O Superior Tribunal de Justiça 

afetou os Recursos Especiais nº 1.163.020/RS, 1699851/TO e 

1692023/MT, ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, em todo o 

território nacional, dos processos que tenham por objeto a “inclusão da 

Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da 

Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na 

base de cálculo do ICMS” (Tema 986). Deste modo, considerando que a 

mérito da presente demanda envolve a matéria sobrestada, este feito 

permanecerá com o seu processamento suspenso até o julgamento do 

incidente de resolução de demandas repetitivas, cabendo as partes 

acompanhar e noticiar o desfecho do paradigma mencionado. INTIMEM-se. 

CUMPRA-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004850-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONEY LUCIO NASCIMENTO ABREU (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO 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. Na decisão anterior, este Juízo 

nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou honorários periciais. Todavia, 

verifico que não houve, até a presente data, depósito do valor dos 

honorários periciais. Por conta disso, lastreado no entendimento do Tema 

871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, DETERMINO expeça-se 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do perito para pagamento 

dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante depósito 

bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do CPC), sob pena de 

bloqueio dos valores via BacenJud. INTIME-se o Sr. Perito, bem como as 

partes e assistentes técnicos, para imediato início dos trabalhos periciais. 

O laudo pericial deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias. 

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC). Os 

honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos periciais, 

depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos 

necessários. INTIMEM-se. CUMPRA-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003914-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILTON JORGE DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 
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disponibilizado 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. Na decisão anterior, este Juízo 

nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou honorários periciais. Todavia, 

verifico que não houve, até a presente data, depósito do valor dos 

honorários periciais. Por conta disso, lastreado no entendimento do Tema 

871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, DETERMINO expeça-se 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do perito para pagamento 

dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante depósito 

bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do CPC), sob pena de 

bloqueio dos valores via BacenJud. INTIME-se o Sr. Perito, bem como as 

partes e assistentes técnicos, para imediato início dos trabalhos periciais. 

O laudo pericial deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias. 

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC). Os 

honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos periciais, 

depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos 

necessários. INTIMEM-se. CUMPRA-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009107-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, a qual determina o imediato início 

dos trabalhos periciais, 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. Na decisão anterior, este Juízo 

nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou honorários periciais. Todavia, 

verifico que não houve, até a presente data, depósito do valor dos 

honorários periciais. Por conta disso, lastreado no entendimento do Tema 

871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, DETERMINO expeça-se 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do perito para pagamento 

dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante depósito 

bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do CPC), sob pena de 

bloqueio dos valores via BacenJud. INTIME-se o Sr. Perito, bem como as 

partes e assistentes técnicos, para imediato início dos trabalhos periciais. 

O laudo pericial deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias. 

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC). Os 

honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos periciais, 

depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos 

necessários. INTIMEM-se. CUMPRA-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017386-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILDIANE LOPES COELHO DA CRUZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, a qual determinou o imediato início 

dos trabalhos periciais, 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: Noutra senda, verifico que não houve, até 

a presente data, depósito do valor dos honorários periciais. Por conta 

disso, lastreado no entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados 

precedentes do TJMT, DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno 

Valor (RPV) em favor do perito para pagamento dos honorários, no prazo 

de até 02 (dois) meses, mediante depósito bancário na Conta Única do 

TJMT (art. 535, §3º, II do CPC), sob pena de bloqueio dos valores via 

BacenJud. INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes 

técnicos, para imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial 

deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias. Apresentado o laudo, 

INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, oportunidade para que seus assistentes técnicos apresentem 

pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC). Os honorários periciais 

serão pagos apenas ao final dos trabalhos periciais, depois de entregue o 

laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. INTIMEM-se. 

CUMPRA-se.Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024013-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA AFONSO BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE YUKIE FUKUI OAB - MT13589-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA CARVALHO ALVES GONCALVES OAB - MT20769/O-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: 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. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. João Thiago de 

França Guerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012713-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-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: A propósito: "A sentença que condenar a 

Fazenda Pública pode, contudo, ser ilíquida, devendo, em razão disso, ser 

objeto de uma liquidação para, somente depois, poder ser executada. Os 

tipos de liquidação de sentença – por artigos e por arbitramento – são 

perfeitamente aplicáveis aos processos que envolvam a Fazenda Pública" 

(Cunha, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 8. ed. – 

São Paulo: Dialética, 2010). Porquanto ser a prévia etapa liquidatória 

indispensável para o efetivo cumprimento de sentença, indefiro o pedido. 

Entretanto, em homenagem aos postulados da economicidade e da 

instrumentalidade das formas, RECEBO o pedido como 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 
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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. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. João Thiago de França 

Guerra Juiz de Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001722-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DANTAS HERNANDES OAB - MT21297-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

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: Assim sendo, determino a imediata 

suspensão do presente feito, até o julgamento do REsp nº 1.699.851/TO. 

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

Arquivo provisório. Intimem-se. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017717-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO 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 

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. 

0115-023.020-1, 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. Ainda, propugna pela concessão da tutela 

antecipada de urgência, para que seja determinada a imediata suspensão 

da exigibilidade da multa outrora estabelecida, assim 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. 

Subsidiariamente, 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. Deu à causa o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 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. 0115-023.020-1. 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 (art. 5º, II e art. 

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, precipuamente a CIP – Carta de Informações 

Preliminares, que deu azo ao Processo Administrativo FA n. 

0115-023.020-1; 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, conquanto no ponto de vista do 

infrator o valor das multas administrativas sejam consideradas 

excessivas, fato é que elas 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 a ampla 

defesa à parte Requerente, inclusive em grau recursal, conforme 

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), consoante se observa nos 

documentos acostados ao id. 31298315. 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 
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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 obtempera: 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 pelo administrado. 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, haja vista o 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 

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 

egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado 112: O depósito 

somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em 

dinheiro. Portanto, 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 a exegese jurisprudencial pátria: 

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 também 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 
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Grosso para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do 

artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas ao Requerente para 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017797-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO PEDRO CALGARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MONTICELI GREGIS OAB - RS47354 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO 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: 

1017797-65.2020.8.11.0041. AUTOR: LAERCIO PEDRO CALGARO REU: 

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Relação Jurídico - Tributária com pedido de Antecipação de Tutela, 

proposta por LAÉRCIO PEDRO CALGARO em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe 

consoante os termos explicitados na exordial. Em suma, o requerente 

pleiteia que seja declarada por sentença a nulidade da Autuação Fiscal n. 

225748001552019157 lavrada pela Secretaria de Estado de Fazenda do 

Mato Grosso – SEFAZ/MT. Aduz que a referida autuação faz referência a 

emissão de notas fiscais pela empresa Henrique de Sa Correa ME, em 

operações que a contribuinte não demonstrou a efetiva saída das 

mercadorias constantes nas notas fiscais emitidas, acarretando assim 

uma penalidade apurada no montante de R$ 1.370.846,90 (um milhão, 

trezentos e setenta mil, oitocentos e quarenta e seis reais e noventa 

centavos). Relata que, acabou por compor a relação tributária na condição 

de contribuinte solidário, uma vez que seu nome consta nas referidas 

notas fiscais, como sendo o destinatário das mercadorias; contudo, 

argumenta que fora vítima de fraude, não tendo realizado nenhuma 

transação comercial com a empresa contribuinte, sequer teria 

conhecimento acerca da sua existência. Inobstante o valor do crédito 

tributário que visa desconstituir, foi atribuída à causa o valor de R$ 

70.000,00 (setenta mil reais). É o necessário. Decido. Após detida análise 

dos autos, constata-se que a petição inicial não preenche os requisitos 

exigidos nos art. 319, inciso V, do Código Processual Civil. Explico. Com 

relação ao valor atribuído à causa, vejamos o disposto no art. 292, II, in 

verbis: Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da 

reconvenção e será: (...) 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; No 

caso em tela, o valor da causa deve corresponder ao valor do negócio 

jurídico cuja nulidade se pretende, porquanto esse constitui in casu, exata 

expressão econômica do pedido. Nesse sentido é a jurisprudência do 

colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: O Superior Tribunal 

de Justiça pacificou o entendimento de que quando o litígio tiver por objeto 

a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio 

jurídico, o valor da causa será o valor do contrato. (REsp 1069823, Rel. 

Ministra Eliana Calmon, j .26.5.2009) No mesmo diapasão: Valor da causa. 

Ação declaratória de nulidade de ato jurídico. Deve corresponder ao valor 

do ato cuja invalidação se persegue. CPC, art. 259, V. Decisão, que isso 

proclama, confirmada por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 252). 

Agravo de instrumento desprovido”. (Relator (a): Cesar Ciampolini; 

Comarca: Nova Granada; Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; 

Data do julgamento: 09/06/2015; Data de registro: 11/06/2015) 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VALOR DA CAUSA. 

FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 258 E 260 DO CPC. 

PRECEDENTES. 1. Na ação declaratória, ainda que sem conteúdo 

econômico imediato, o valor da causa deve corresponder à relação 

jurídica cuja existência ou inexistência pretende-se ver declarada. 2. 

Inteligência dos arts. 258 c/c 260 do CPC. 3. Recurso especial improvido. 

(RESP 166007/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Peçanha Martins, DJ de 8/5/2000, p. 

80) Com efeito, a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que o 

valor da causa deve corresponder, em princípio, ao do seu conteúdo 

econômico, considerado como tal o valor do benefício econômico. No caso 

dos autos, ainda que há primeira vista se trate de uma ação declaratória 

de inexigibilidade de tributo, exsurge dos autos evidente proveito 

econômico da demanda, a desconstituição da autuação, pelo valor nela 

atribuído. Portanto, o valor atribuído à causa não pode estar 

completamente dissociado do conteúdo econômico da demanda. 

Ressalte-se que "a impossibilidade de apurar o valor total do benefício 

econômico não justifica a aceitação de valor meramente simbólico, muito 

inferior ao mínimo do benefício já conhecido" (REsp 981.587/RJ, Rel. 

Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

02/04/2009, DJe 15/04/2009) Ex positis, DETERMINO a intimação do 

demandante via DJE, para que proceda à emenda à inicial, sanando a 

irregularidade suso mencionada (art. 321, parágrafo único do CPC), qual 

seja, emendar o valor atribuído à causa, que deverá corresponder ao 

valor ao qual visa-se ver declarada a inexistência de relação jurídica. 

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: 1000399-50.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR LUCION (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS OAB - MT4783/B (ADVOGADO(A))

FRANCISCARLOS ALCANTARA OAB - MT4746/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO INDEA-MT POSTO SORRISO - MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Vistos, Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA impetrado por PAULO CEZAR LUCION, contra ato ilegal 

praticado pelos servidores do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado 

de Mato Grosso – INDEA/MT. Intimada a parte impetrante para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, essa permaneceu inerte 

(id.22351120). É o essencial. Decido. O Estabelece o § 1º do art. 485 do 

CPC, que “o processo será extinto por abandono, quando a parte autora 

por mais de 30 (trinta) dias, não promover os atos e as diligencias que lhe 

couber”. No caso dos autos, a parte impetrante, mesmo devidamente 

intimada para dar o devido impulsionamento ao feito, permanece inerte por 

mais de 30 (trinta) dias. Em verdade, o processo está em típico estado de 

abandono; insistir em sua tramitação importa em desperdício dos 

escassos recursos empregados na gestão do acervo em trâmite nesta 

unidade judiciária. Deste modo, caracterizada a desídia da parte, resta 

inviável a análise do direito pleiteado na ação mandamental, sendo a 

decisão extintiva a única admissível na espécie. À propósito, “o 

desatendimento imotivado aos comandos judiciais para dar andamento ao 

feito, notadamente com vistas à promoção da citação da adversa parte, 

preenchendo, assim, os pressupostos processuais de desenvolvimento 

válido e regular do processo, enseja a extinção da ação” (TJDFT, 

Processo: 20150310251446 0024834-67.2015.8.07.0003; Orgão Julgador: 

3ª TURMA CÍVEL; Publicação: Publicado no DJE : 19/04/2017 . Pág.: 

209/219; Julgamento: 8 de Março de 2017; Relator: Gilberto Pereira de 

Oliveira). Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução 

do mérito, com fulcro no artigo 485, III do CPC. Sem custas conforme o 

disposto no artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso. 

Sem honorários (súmula 512 STF e 105 STJ). Com a preclusão deste 

decisum, arquive-se. 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: 1002448-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA GUIMARAES CHOCAIR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (IMPETRADO)

Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1002448-27.2017.8.11.0041. IMPETRANTE: KARINA GUIMARAES 

CHOCAIR IMPETRADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ, 

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT Vistos, Karina 

Guimarães Chocair impetrou mandado de segurança contra o Prefeito e da 

Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá /MT sustentando, em apertada 

síntese, que participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 29 

de outubro de 2014, do Município de Cuiabá e classificou-se em terceiro 

lugar para o cargo Especialista em Saúde - Pedagogo, o qual ofertou duas 

vagas. Ao final, pede a concessão da segurança para que seja efetivada 

sua nomeação no cargo de pedagoga. A autoridade coatora prestou 

informações (Id. 5542875). A liminar foi indeferida (Id. 6727273). O 

Ministério Público apresentou parecer pela desnecessidade de 

intervenção no mandado de segurança (Id. 67559778). A impetrante 

interpôs recurso de Agravo de Instrumento visando modificar a decisão Id. 

6727273; contudo, o recurso foi desprovido (Id. 24593975). É o relatório. 

Fundamento e decido. - Mérito: Conforme relatado, sustenta a impetrante, 

em síntese, que se submeteu a concurso público e mesmo sendo 

classificada foi preterida em sua nomeação. A matéria em debate foi 

analisada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, em regime de 

repercussão geral (Tema 784/STF), sendo assentado que: O direito 

subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público 

exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro 

do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na 

nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando 

surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do 

certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária 

e imotivada por parte da administração nos termos acima (...) o surgimento 

de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, 

durante o prazo de validade do certame anterior, não gera 

automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das 

vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição 

arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a 

inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de 

validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 

(STF, RE 837.311/PI, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 

15/12/2015) A ementa ficou assim redigida: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA 

SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS 

APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE 

CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS 

DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA 

DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES 

EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO 

FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA 

NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. 

INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 

1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA 

EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA 

EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO 

DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. 

INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. 

ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O 

postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o 

Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, 

corolários do merit system , dentre eles o de que todos são iguais perante 

a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O 

edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, 

faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um 

direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse 

número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. 

Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático 

de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua 

discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação 

unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, 

sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais 

em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário 

não deve atuar como 'Administrador Positivo', de modo a aniquilar o 

espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que 

é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados 

de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um 

novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de 

abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. 

Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui 

discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as 

vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, 

como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os 

cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até 

mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não 

mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso 

público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro 

anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de 

provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos 

cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, 

podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que 

justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a 

obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à 

nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse 

contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a 

escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na 

validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada 

em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas 

vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o 

prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito 

à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no 

edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por 

parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou 

expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de 

nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser 

demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade 

da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso 

público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), 

fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas 

seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro 

do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver 

preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação 

(Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo 

concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição 

de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada 

por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, 

excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos 

devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da 

validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido 

prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da 

existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de 

novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a 

que se nega provimento. (STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro Luiz Fux, 

Tribunal Pleno, DJe de 15/04/2016). Ademais, o Pretório Excelso possui 

jurisprudência pacífica no sentido de que a contratação temporária 

fundada no art. 37, inciso IX, da Constituição da República, não implica 

preterição à regra constitucional do concurso público obrigatório e prévio 

(ADI 3721 – Relator Ministro Teori Zavascki – Tribunal Pleno – j. 9.6.2016). 

É certo, portanto, que a contratação temporária para atender excepcional 

interesse público constitui hipótese aceita constitucionalmente. Também 

constato que a contratação temporária atende as necessidades 

transitórias da Administração Pública e, por si só, não indica a preterição 

de candidatos classificados em concurso público (AgInt no RMS 51840/ES 

Agravo Interno no Recurso em Mandado de Segurança 2016/0223113-7 – 

Ministro Sérgio Kukina – Primeira Turma – j. 22.11.2016 – STJ). Do exposto, 

parece resultar evidente que a intenção deste discurso caminha no 

sentido de demonstrar que a impetrante possuía, à época, mera 
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expectativa de direito, sendo certo que sua situação fática e jurídica não 

encontra consonância naquelas elencadas no RE 837.311/PI, aliado ao 

fato de que a contratação temporária não é suficiente para fazer surgir o 

direito à nomeação. - Dispositivo: Posto isso, julgo improcedente o pedido 

inicial com o fim de: - confirmar e tornar definitiva a decisão de Id. 

6727273; - denegar a segurança; - extinguir o processo, com resolução 

de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

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

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Cuiabá, 20 de 

março de 2017. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. Nº 

DO PROCESSO: 1021786-21.2016.8.11.0041 OBSERVAÇÃO. O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 5ª VARA 

ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Intimação 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)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 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)

 

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, 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.

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048963-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EL CONDOR INDUSTRIA E COMERCIO E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA - 

ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

YENDIS RODRIGUES COSTA OAB - MT24490-O (ADVOGADO(A))

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PGE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que, em cumprimento à OS n. 001/2015GAB, impulsiono o feito 

para intimar o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004051-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER CAPRIATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

 

Certifico que, em cumprimento à OS n. 001/2015GAB, impulsiono o feito 

para intimar o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar as 

contestações.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001919-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES DE MATOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMO DE ALENCASTRO VEIGA FILHO OAB - GO22093 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PGE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Certifico que, em cumprimento à OS n. 001/2015GAB, impulsiono o feito 

para intimar o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar as 

contestações.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038603-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que impulsiono o feito para intimar o autor para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar acerca da petição do requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011324-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPORT COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDINEIA KATIA BOSI OAB - MT14981-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

CARTORIO DO QUARTO OFICIO CUIABA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1011324-68.2017.8.11.0041 REQUERENTE: AGROPORT COMERCIO DE 

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP REQUERIDO: CARTORIO DO 

QUARTO OFICIO CUIABA e outros Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação 

Anulatória de Débitos Fiscais Com Pedido de Tutela Antecipada, que veio 

redistribuído da 5ª da Fazenda Pública de Cuiabá, a qual, inclusive, teve o 

pleito de tutela apreciado e indeferido. 2. Compulsando os autos, verifico 

que o instrumento procuratório da parte autora encontra-se sem 

assinatura. 3. Ainda em análise ao feito, tenho que embora a tutela tenha 

sido apreciada, constato que nada foi manifestado com relação a 

gratuidade da justiça, além do que não houve recolhimento das custas 

processuais, razão pela qual nos termos do artigo 98 e seguintes do 

NCPC, para que as partes sejam beneficiadas com a Assistência 

Judiciária, é necessário que se acoste nos autos, além da declaração de 

que não tem condições de pagar as custas processuais sem prejuízo do 

seu sustento próprio ou de sua família, prova de seu rendimento mensal. 

No entanto, não foram satisfeitas as condições impostas pela legislação 

vigente, bem como não houve o pagamento das custas judiciais. 4. Assim, 

com fundamento no artigo 321, do CPC, assinalo o prazo de 30 (trinta) dias 

para que intime-se o signatário para regularizar sua representação 

processual sob pena de tornar nulos os atos por ele praticados bem como 

para que pague as custas judiciais ou comprove sua precária situação 

econômica, com cópia de holerite dos últimos três meses ou Declaração 

de Imposto de Renda do último ano, de forma a demonstrar que o 

pagamento das custas judiciais poderá comprometer seu sustento e de 

sua família sob pena de indeferimento da petição inicial (parágrafo único, 

do artigo 321, do CPC). 5. Após, renove-se a conclusão. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 993572 Nr: 20218-21.2015.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJORI IMOBILIÁRIA MARIA JOAQUINA LTDA.

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

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR LEON 

BORDEST - OAB:9.531/MT, RAQUEL CORREIA DE SOUZA BORDEST - 

OAB:6107/MT

 Diante do exposto, não assiste razão a parte exequente, razão pela qual 

mantenho a decisão atacada por seus próprios fundamentos. Em 

contrapartida, defiro o pedido de bloqueio de ativos por meio do sistema 

Bacenjud do valor das CDA’s remanescentes.Efetivado bloqueio de 

valores, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado ou, não 

o tendo, pessoalmente, dando-lhe ciência da penhora formalizada, para, 

querendo, opor embargos nos termos do artigo 16 da LEF.Caso o valor 

bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a 

importância com fundamento no artigo 836 do CPC.Não sendo localizados 

bens, ouça-se a Fazenda, em dez (10) dias. Consigno que, não havendo 

manifestação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, a presente 

ação ficará suspensa pelo prazo de um ano. Findo o prazo sem que sejam 

encontrados bens penhoráveis, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório sem baixa na distribuição, iniciando-se automaticamente o prazo 

prescricional de cinco anos na forma do artigo 40, §§2º, 3º e 4º da 

referida lei. Decorrido o prazo assinalado, ouça-se, a Fazenda Pública 

para manifestar-se acerca de eventual prescrição intercorrente no prazo 

de 10 dias. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 855166 Nr: 57640-98.2013.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA CUIABÁ LTDA

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

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR LEON 

BORDEST - OAB:9531

 Autos n. 57640-98.2013.8.11.0041.

 I - Da análise dos autos verifico que foi proferida sentença de extinção da 

execução pelo pagamento em 10.9.2015 e a exequente tomou ciência da 

mencionada decisão em 16.10.2015 (fls. 59).

Consta da aludida sentença, a condenação do executado ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, no entanto, o patrono 

do devedor ingressou com pedido de execução de honorários nas fls. 53 

e expedição de requisição de pequeno valor nas fls. 64/65.

É o relatório.

No caso, é imperioso salientar que a presente execução foi extinta há 

mais de cinco anos, com a ciência das partes, razão pela qual deve ser 

certificado o trânsito em julgado.

Com relação ao pedido de execução de honorários, entendo que o mesmo 

é totalmente descabido e totalmente contrário à sentença exarada nos 

autos, atitude que, a teor do art. 80, inciso V, do CPC, revela o caráter 

temerário de tal requerimento.

No que diz respeito ao despacho de fls. 60, determino a sua revogação, 

posto que não há cumprimento de sentença.

Posto isto:

(i) indefiro o pedido de execução de honorários e consequente expedição 

de RPV requerida pelo advogado Augusto César Leon Bordest;

(ii) revogo a decisão de fls. 60;

(iii) determino que seja certificado o trânsito em julgado da sentença de fls. 

59 e após, seja o processo arquivado de forma definitiva com as baixas e 

anotações necessárias.

II – Int. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2020.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça

 Em Regime de Exceção - Provimento n. 03/2020-CM

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 915751 Nr: 40653-50.2014.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJORI IMOBILIÁRIA MARIA JOAQUINA LTDA.

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

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR LEON 

BORDEST - OAB:OAB/MT 9.531

 Autos n. 406543-50.2014.8.11.0041.

I – Como medida prévia a análise dos autos, intime o exequente para, em 

30 dias, manifestar sobre o pedido de fl. 53.

Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça

 Em Regime de Exceção - Provimento n. 03/2020-CM

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 993572 Nr: 20218-21.2015.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJORI IMOBILIÁRIA MARIA JOAQUINA LTDA.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR LEON 

BORDEST - OAB:9.531/MT, RAQUEL CORREIA DE SOUZA BORDEST - 

OAB:6107/MT

 Autos n. 20218-21.2015.8.11.0041.

I – Como medida prévia a análise dos autos, intime o exequente para, em 

30 dias, manifestar sobre o pedido de fl. 47.

Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça

 Em Regime de Exceção - Provimento n. 03/2020-CM

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500950-21.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEO IMAGEM COMERCIO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ AV. 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADAIR JULIETA DA SILVA 

PROCESSO n. 0500950-21.2015.8.11.0041 Valor da causa: R$ 14.680,60 

ESPÉCIE: [Multas e demais Sanções]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA PRESIDENTE 

WENCESLAU BRAZ, 488, (LOT. MORADA DO SOL), QUILOMBO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78043-508 POLO PASSIVO: Nome: NEO IMAGEM COMERCIO DE 

MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA Endereço:Atualmente em lugar incerto 

e não sabido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar o débito 

acrescido de custas judiciais ou indicar bem à penhora, sob pena de 

penhora. Conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: Certidão de Dívida Ativa nº 201512940 DECISÃO: 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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, JANEIDE MARIA DA CRUZ SOUZA NEVES, digitei. CUIABÁ, 28 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018094-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID JULKOVSKI (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 1018094-72.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2020 09:17:43 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DAVID JULKOVSKI CPF Nº 058.225.649-68 - 

CONTRIBUINTE 24680. CDA's Nºs 2016 / 1311180; 2017 / 1462602; 2018 / 

1717016 e 2019 / 1786353. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.14.038.0264.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.627,27- 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 

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 
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de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 
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240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018096-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DORCILIA MARIA VILELA CENI (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 1018096-42.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2020 09:22:52 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DORCILIA MARIA VILELA CENI CPF Nº 

522.966.011-20 - CONTRIBUINTE 400903. CDA's Nºs 2016 / 1317222; 

2017 / 1557351; 2018 / 1641065 e 2019 / 1844541. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.8.13.058.0474.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 5.326,83- 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, 

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 
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órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 
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localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [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 1018098-12.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2020 09:29:28 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: OLIVIO DE OLIVEIRA E SILVA CPF Nº 

068.658.951-34 - CONTRIBUINTE 34939. CDA's Nºs 2016 / 1328545; 2017 

/ 1576686; 2018 / 1633702 e 2019 / 1790022. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.33.005.0595.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.453,25- 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 
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6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 
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induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018101-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA DA COSTA CAVALCANTI (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 1018101-64.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2020 09:50:35 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: FRANCISCA DA COSTA CAVALCANTI CPF Nº 

594.570.151-34 - CONTRIBUINTE 734773423. CDA's Nºs 2016 / 1308000; 

2017 / 1469395; 2018 / 1641514 e 2019 / 1791737. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.41.015.0411.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 4.998,47- 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 

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 
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órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 
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localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [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 1018122-40.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2020 11:00:39 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADRIANA ARRUDA DOS SANTOS CPF Nº 

002.002.571-88 - CONTRIBUINTE 734869666. CDA's Nºs 2016 / 1286350; 

2017 / 1570049; 2018 / 1636384 e 2019 / 1901722. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.4.25.036.1412.193. VALOR DA CAUSA: R$ 6.229,62- 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 
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6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 
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induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018092-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ACACIO ARISTIDES DE CASTRO (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 1018092-05.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2020 09:13:03 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ACACIO ARISTIDES DE CASTRO CPF Nº 

075.031.991-72 - CONTRIBUINTE 735193884. CDA's Nºs 2016 / 1306390; 

2017 / 1512217; 2018 / 1714056 e 2019 / 1800476. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.8.32.001.0204.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.713,58- 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 

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 
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órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 
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localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [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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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 
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6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 
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induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018103-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA 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 1018103-34.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2020 10:03:03 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOAO BATISTA RIBEIRO CPF Nº 326.009.171-87 - 

CONTRIBUINTE 735143506. CDA's Nºs 2016 / 1373159; 2017 / 1474054; 

2018 / 1601491 e 2019 / 1815527. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.45.038.0252.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.626,72- 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, 

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 
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órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 
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localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [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 1018126-77.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2020 11:07:26 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANAEL FRANCELINO DE ALMEIDA FILHO CPF Nº 

460.584.511-91 - CONTRIBUINTE 392727. CDA's Nºs 2016 / 1278445; 

2017 / 1567883; 2018 / 1677217 e 2019 / 1891310. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.8.11.005.0390.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 6.438,13- 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 
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6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 
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induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018107-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GERALDO DE SABOIA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO ~p/PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

CUIABÁ VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1018107-71.2020.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2020 

10:19:47 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADO: JOSE 

GERALDO DE SABOIA CAMPOS CPF Nº 023.571.518-20 - CONTRIBUINTE 

882. CDA's Nºs 2016 / 1333721; 2017 / 1517275; 2018 / 1643179 e 2019 / 

1876533. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.4.44.007.0234.001. VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.711,03- 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 

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, 
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comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 
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fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018114-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO NONATO BRITO GUIMARAES (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 1018114-63.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2020 10:46:02 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RAIMUNDO NONATO BRITO GUIMARAES CPF Nº 

093.768.955-68 - CONTRIBUINTE 734898640. CDA's Nºs 2016 / 1331328; 

2017 / 1554060; 2018 / 1615655 e 2019 / 1837717. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.25.021.0056.003. VALOR DA CAUSA: R$ 4.498,82- 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 99 de 586



6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 
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induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018112-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILDA DOS SANTOS SILVA MEDEIROS (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 1018112-93.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2020 10:39:56 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MARILDA DOS SANTOS SILVA MEDEIROS CPF Nº 

631.101.211-15 - CONTRIBUINTE 111348. CDA's Nºs 2016 / 1304500; 

2017 / 1513490; 2018 / 1593730 e 2019 / 1830332. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 06.9.32.002.0252.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.636,54- 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 

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 
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órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 
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localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [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 1018109-41.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2020 10:28:43 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JUAREZ JORGE BUDIB CPF Nº 021.769.201-04 - 

CONTRIBUINTE 326485. CDA's Nºs 2016 / 1349558; 2017 / 1469396; 2018 

/ 1673567 e 2019 / 1791748. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.41.037.0569.013. VALOR DA CAUSA: R$ 10.751,54 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 
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6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

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

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 105 de 586



induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

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

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0038532-88.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA DE MOURA CATALA MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0038532-88.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/12/2010 10:31:58 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: FABIANA DE MOURA CATALA CPF Nº 

813.304.131-72 - CONTRIBUINTE 325330. CDA Nº 2008/218572. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 77366 – TLFHEP. VALOR DA CAUSA: R$ 

751,57- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 06/12/2010 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de FABIANA DE 

MOURA CATALA – CPF Nº 813.304.131-72, tendo como objeto o 

recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2008/218572, referente ao não 

pagamento de TLFHEP que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 77366, e 

o valor atribuído à causa foi R$ 751,57- (ID 28112333, p. 1-2). A petição 

inicial veio instruída com as CDA acima mencionada (ID 28112333, p. 3). 

Em 08/11/2011 foi determinada a Citação por Carta da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N. (ID 

28120602), tendo sido expedida a Carta de Citação em 27/03/2012 (ID 

28120603), cujo AR retornou aos autos SEM assinatura de recebimento 

com carimbo de “Ausente”, conforme AR dos Correios 56123 (ID 

28120604). Em 06/11/2012 o Município Exequente requereu a citação por 

Edital, anexando Extrato do Contribuinte nº 4553369 – datado em 

01/11/2012 (ID’s 28120605 e 28120606), tendo sido expedido o EDITAL 

CITAÇÃO, em cumprimento ao Art. 164, § 2º CPC/1973, em 09/11/2012, 

segundo consta do Sistema Apolo. Em 27/06/2013 pelo Juízo da Primeira 

Vara Esp. da Fazenda Pública, foi proferida DECISÃO, nos seguintes 

termos: “Revendo os autos, constata-se que o custo da cobrança do 

crédito tributário ora perseguido é inferior ao valor estabelecido no artigo 

1º do Provimento 13/2013 da CGJ correspondente a 15 UPFMT, que hoje 

equivale à importância de R$ 1.129,50 (um mil cento e vinte e nove reais e 

cinquenta centavos) à vista do que dispõe o inciso II, § único do artigo 3º 

da Portaria nº 85/2013-SEFAZ, impondo-se, portanto, o arquivamento 

deste feito.” (ID 28120609). Os autos foram enviado ao ARQUIVO, sem 

baixa na Distribuição, na data de 09/07/2013, segundo consta do Sistema 

Apolo. 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 sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2018, em 05/12/2018 o 

MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. Aristeu Dias Batista Vilella 

(Provimento nº 12/2018-CM) proferiu DESPACHO, indeferindo o pedido de 

Citação via Edital e determinando a intimação do Município Exequente para 

se manifestar (ID 28120608). Em 20/01/2020 a Secretaria deste Juízo 

cer t i f icou o seguinte:  “Cert i f ico que o Processo n º 

0038532-88.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28112334). 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 08/11/2011, a qual 

retroage a data da distribuição da ação ocorrida em 06/12/2010, e, até a 

data presente data, transcorreram mais de NOVE 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. 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 0038532-88.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de FABIANA DE 

MOURA CATALA – CPF Nº 813.304.131-72, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na CDA Nº 

2008/218572, 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$751,57-) 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 
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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: 0003170-25.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(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 0003170-25.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/01/2010 13:42:55 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: COMPANHIA DE HAB. POP. DE MT CNPJ Nº 

03.470.515/0001-43 - CONTRIBUINTE 50916 CDA Nº 2006/19243. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.9.24.004.0678.001 – IPTU. VALOR DA 

CAUSA: R$ 917,90- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

05/01/2010 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

COMPANHIA DE HAB. POP. DE MT – CNPJ Nº 03.470.515/0001-43, tendo 

como objeto o recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2006/19243, 

referente ao não pagamento de IPTU do imóvel de Inscrição Municipal nº 

01.9.24.004.0678.001, e o valor atribuído à causa foi R$ 917,90- (ID 

28112339, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com a CDA acima 

mencionada (ID 28112339, p. 3). Em 12/05/2011 foi determinada a Citação 

por Carta da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional do 

Art. 174 do C.T.N. (ID 28120617), SEM informações quanto ao seu 

cumprimento Em 11/10/2011 o Município Exequente requereu a 

SUSPENSÃO dos autos pelo prazo de noventa dias para solucionar 

problemas administrativos (ID 28120619), anexando Ofícios nº 244 

PFM/2011, onde se lê que o Município Exequente solicitou informações 

quanto a propriedade do imóvel ao INTERMAT (ID 28120620, p. 1). Em 

27/06/2012 o Juízo da Quarta Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

decisão DEFERINDO o pedido de suspensão, e, após, em caso de inércia o 

ARQUIVAMENTO nos moldes do Art. 40 da LEF (ID 28120620, p. 2). 

Consta do Sistema Apolo, que em 26/112013, a Secretaria do Juízo da 

Primeira 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 

26/01/2015 consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: “PROCESSO 

REDISTRIBUÍDO: Redistribuído em 26/01/2015 às 15:44 Horas da Quarta 

Vara Especializada da Fazenda Pública para Vara Especializada de 

Execução Fiscal ”, sic. Em 18/05/2017, em sede de CORREIÇÃO 
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ORDINÁRIA 2016, este Juízo proferiu DECISÃO, determinando o 

ARQUIVAMENTO dos autos, nos seguintes termos: “Constata-se que o 

valor inicial do crédito tributário ora executado está abaixo do valor 

estabelecido no Art. 1° do Provimento n° 13/2013 de 13/03/2013, da C. 

Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT — 

UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em 

MAIO/2017 equivale à importância de R$129,88 (cento e vinte e nove reais 

e oitenta e oito centavos), conforme dispõe a Portaria nº 

075/2017/SEFAZ/MT, totalizando R$1.948,20- (um mil novecentos e 

quarenta e oito reais e vinte centavos)”, sic, devendo ser desarquivados 

quando do advento da prescrição intercorrente em 27/06/2017 (ID 

28120621). Em 20/01/2020 a Secretaria (CGJ) deste Juízo certificou: 

“Certifico que o Processo nº 0003170-25.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28112340). 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. 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 

à data do DESPACHO INICIAL ocorrido em 12/05/2011, a qual retroage a 

data da DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO ocorrida em 05/01/2010, 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. 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 

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 0003170-25.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de COMPANHIA DE 

HAB. POP. DE MT – CNPJ Nº 03.470.515/0001-43, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na CDA Nº 

2006/19243, 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$917,90-) está abaixo de QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$ 

1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o 

trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá 

(ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos 

(ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC 

(ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. 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 
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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: 0002159-58.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INTELLECTU'S EMPRENDIMENTOS E EVENTOS 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 0002159-58.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/01/2010 12:43:16 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: INTELECTU’S EMPREENDIMENTOS E EVENTOS 

LTDA ME CNPJ Nº 26.573.568/0001-95 - CONTRIBUINTE 162444 CDA Nº 

2008/243584. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 45748 – ISSQN. VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.293,68- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

04/01/2010 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

INTELECTU’S EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA ME – CNPJ Nº 

26.573.568/0001-95, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito 

na CDA Nº 2008/243584, referente ao não pagamento de ISSQN que 

incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 45748, e o valor atribuído à causa foi 

R$1.293,68- (ID 28196131, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com as 

CDA acima mencionada (ID 28196131, p. 3). Em 09/06/2010 foi 

determinada a Citação por Carta AR da Parte Executada, interrompendo-se 

o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N (ID 28200233), tendo sido 

expedida a Carta de Citação em 06/07/2010, a qual retornou aos autos 

SEM assinatura de recebimento com carimbo de “Mudou-se”, conforme AR 

dos Correios nº RL634162587BR (ID 28200234). Em 11/04/2012 o 

Município Exequente requereu a Citação da Parte Executada por Mandado 

(ID 28200235). Em 13/12/2011 o Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda 

Pública proferido despacho determinando o cumprimento do despacho de 

citação (ID 28139957, p. 1-2), tendo sido expedida a Carta de Citação em 

15/09/2015, a qual retornou aos autos SEM assinatura de recebimento 

com carimbo de “Falecido”, conforme AR dos Correios nº JJ394261717BR 

(ID 28139958, p. 3-6). Consta do Sistema Apolo, que em 17/10/2013, a 

Secretaria do Juízo da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública procedeu o 

ARQUIVAMENTO dos autos nos termos do Provimento 13/2013 - 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 26/03/2015 consta no Sistema Apolo a 

seguinte certidão: “PROCESSO REDISTRIBUÍDO: Redistribuído em 

26/03/2015 às 10:06 Horas da Quinta Vara Especializada da Fazenda 

Pública para Vara Especializada de Execução Fiscal Com o Número: 

2159-58.2010.811.0041 Gabinete: Gabinete II da Vara Especializada de 

Execução Fiscal (...) ”, sic. Consta nos autos, ID 28200236, Extrato do 

Contribuinte nº 162444 – datado em 29/07/2019. Em 21/01/2020 a 

Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0002159-58.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28196132). 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 09/06/2010, a 

qual retroage a data da DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO ocorrida em 04/01/2010, 

e, até a data presente data (18/04/2020), 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 

MAIS UMA 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. 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 
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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 0002159-58.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de INTELECTU’S 

EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA ME – CNPJ Nº 26.573.568/0001-95, 

face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva do crédito 

inscrito na CDA Nº 2008/243584, 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 
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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 

RL634162587BR, v.g. ‘falecido’ (ID 28200234). 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$1.293,68-) 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 
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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: 0041767-63.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELY DOS SANTOS SILVA COSTA (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 0041767-63.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/12/2010 10:31:58 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: GISELY DOS SANTOS SILVA COSTA CPF Nº 

632.457.521-72 - CONTRIBUINTE 329797 CDA Nº 2008/218626. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 77462 – TLFHEP. VALOR DA CAUSA: 

R$768,74- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 21/12/2010 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de GISELY DOS 

SANTOS SILVA COSTA – CPF Nº 632.457.521-72, tendo como objeto o 

recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2008/218626, referente ao não 

pagamento de TLFHEP que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 77462, e 

o valor atribuído à causa foi R$768,74- (ID 28136172, p. 1-2). A petição 

inicial veio instruída com a CDA acima mencionada (ID 28136172, p. 3). Em 

09/02/2011 foi DETERMINADA A CITAÇÃO por Carta AR da Parte 

Executada, interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N. 

(ID 2837486). Em 17/06/2013 o Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda 

Pública proferiu DESPACHO determinando o cumprimento da determinação 

de citação (ID 28137489). Em 28/01/2015 consta no Sistema Apolo a 

seguinte certidão: “PROCESSO REDISTRIBUÍDO: Redistribuído em 

28/01/2015 às 13:51 Horas da Terceira Vara Especializada da Fazenda 

Pública para Vara Especializada de Execução Fiscal (...) ”, sic. A Carta de 

Citação foi expedida pela Secretaria deste Juízo em 16/09/2015, a qual 

retornou aos autos SEM assinatura de recebimento, com carimbo de 

“Desconhecido”, conforme AR dos Correios nº JJ394210658BR juntado 

(CGJ) aos autos em 18/06/2019 (ID 28137490, p. 1-3). Em 20/01/2020 a 

Secretaria (CGJ) deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o 

Processo nº 0041767-63.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias 

Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28136173). 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 09/02/2011, a 

qual retroage a data da DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO ocorrida em 21/10/2010, 

até a data presente data (16/04/2020), transcorreram mais de NOVE 

ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito no recebimento do seu 

crédito, e a fim de não permitir à Fazenda Pública MANTER 

INDEFINIDAMENTE MAIS UMA 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. 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 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 
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Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição 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 0041767-63.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de GISELY DOS 

SANTOS SILVA COSTA – CPF Nº 632.457.521-72, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na CDA Nº 

2008/218626, 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 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 116 de 586



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: 0041251-43.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELOISA PEREIRA 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 0041251-43.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2010 12:10:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: HELOÍSA PEREIRA DE SOUZA CPF Nº 

060.114.381-72 - CONTRIBUINTE 300850 CDA Nº 2007/37557. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.5.41.045.0333.003 – IPTU. VALOR DA CAUSA: 

R$819,05- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 16/12/2010 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de HELOÍSA 

PEREIRA DE SOUZA – CPF Nº 060.114.381-72, tendo como objeto o 

recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2007/37557, referente ao não 

pagamento de IPTU do imóvel de Inscrição Municipal nº 

01.5.41.045.0333.003, e o valor atribuído à causa foi R$819,05- (ID 

28147712, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com a CDA acima 

mencionada (ID 28147712, p. 3). Em 30/09/2011 foi determinada a Citação 

por Carta AR da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional 

do Art. 174 do C.T.N. (ID 28150229). Consta do Sistema Apolo, que em 

09/10/2013, a Secretaria do Juízo da Quinta 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 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 sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2018, em 11/11/2018 o 

MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. Aristeu Dias Batista Vilella proferiu 

DESPACHO determinando o cumprimento do despacho de citação (ID 

28150230). Consta nos autos, ID 28150231, Extrato do Contribuinte nº 

300850 – datado em 31/07/2019. Em 20/01/2020 a Secretaria deste Juízo 

cer t i f icou o seguinte:  “Cert i f ico que o Processo n º 

0041251-43.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28147713). 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 
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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 30/09/2011, a 

qual retroage a data da DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO ocorrida em 16/12/2010, 

e, até a data presente data, transcorreram mais de NOVE ANOS sem que 

a Fazenda Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. Dessa 

forma, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal superior 

aos NOVE ANOS entre a data da distribuição processual (16/12/2010), 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. 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 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 118 de 586



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 0041251-43.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de HELOÍSA PEREIRA 

DE SOUZA – CPF Nº 060.114.381-72, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito nas CDA 

2007/37557, 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$819,05-) 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 
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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: 0036596-28.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IONE BRANDAO MARANHAO DE QUEIROZ (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 0036596-28.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/12/2010 12:10:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: IONE BRANDÃO MARANHÃO DE QUEIROZ CPF Nº 

203.755.062-68 - CONTRIBUINTE 300850 CDA Nº 2007/16527. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.5.32.044.0103.001 – IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 

711,05- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 01/12/2010 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de IONE 

BRANDÃO MARANHÃO DE QUEIROZ – CPF Nº 203.755.062-68, tendo 

como objeto o recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2007/16527, 

referente ao não pagamento de IPTU do imóvel de Inscrição Municipal nº 

01.5.32.044.0103.001, e o valor atribuído à causa foi R$ 711,05- (ID 

28147720, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com a CDA acima 

mencionada (ID 28147720, p. 3). Em 23/03/2011 foi DETERMINADA A 

CITAÇÃO por Carta AR da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional do Art. 174 do C.T.N. (ID 28151253). Em 28/11/2011 o Juízo 

da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu DESPACHO 

determinando o cumprimento da citação (ID 28151254). Consta do Sistema 

Apolo, que em 09/10/2013, a Secretaria do Juízo da Quinta 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 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 sede de REGIME DE 

EXCEÇÃO 2018, em 11/11/2018 o MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. 

Aristeu Dias Batista Vilella proferiu DESPACHO determinando o 

cumprimento do despacho de citação (ID 28151255). Consta nos autos, ID 

28151256, Extrato do Contribuinte nº 102117 – datado em 31/07/2019. Em 

20/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o 

Processo nº 0036596-28.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias 

Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28147721). 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 23/03/2011, a 

qual retroage a data da DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO ocorrida em 01/12/2010, 

e, até a data presente data (16/04/2020), transcorreram mais de NOVE 

ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito no recebimento do seu 

crédito, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente 

MAIS UMA 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. 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 
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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 0036596-28.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de IONE BRANDÃO 

MARANHÃO DE QUEIROZ – CPF Nº 203.755.062-68, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito nas CDA Nº 

2007/16527, 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$711,05-) 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 
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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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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 0002791-84.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/01/2010 10:31:58 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ÁLVARO RIBEIRO DA SILVA ME CNPJ Nº 

36.890.218/0002-97 - CONTRIBUINTE 66875 CDA Nº 2008/247054. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 66875 – ISSQN. VALOR DA CAUSA: 

R$1.452,16- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 05/01/2010 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ÁLVARO 

RIBEIRO DA SILVA ME – CNPJ Nº 36.890.218/0002-97, tendo como objeto 

o recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2008/247054, referente ao 

não pagamento de ISSQN que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 66875, 

e o valor atribuído à causa foi R$1.452,16- (ID 28147726, p. 1-2). A 

petição inicial veio instruída com as CDA acima mencionada (ID 28147726, 

p. 3). Em 19/02/2010 foi determinada a Citação por Carta AR da Parte 

Executada, interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N. 

(ID 28151278), tendo sido expedida a Carta de Citação em 13/09/2010 (ID 

28151279), a qual retornou SEM assinatura de recebimento com carimbo 

de “Não existe Nr”, conforme AR dos Correios nº RL758028050BR (ID 
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28151280). Em 03/11/2010 foi certificado pela Secretaria o 

impulsionamento dos autos para intimar o Município Exequente a se 

manifestar nos autos (ID 28151281). Em 03/11/2011 o Juízo da Segunda 

Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu DECISÃO, determinando a remessa 

dos autos a Secretaria para expedição de documentos (ID 28151282), 

tendo o referido Juízo determinando em 17/05/2013 o ARQUIVAMENTO 

dos autos por ser de baixo valor, nos seguintes termos: “No manuseio dos 

autos verifico que a presente Execução Fiscal possui valor que não 

ultrapassa 15 Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - 

UPF/MT. Assim, a teor do que dispõe o art. 1º do Provimento n°. 13/2013 - 

CGJ, determino o seu arquivamento, com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se.”, sic (ID 28151283). Em 21/08/2018 consta no 

Sistema Apolo a seguinte certidão: “PROCESSO REALOCADO: Tendo em 

vista a publicação da Resolução 3/2014 que implantou a vara 

especializada de execução fiscal e determinação correicional, faço a 

realocação dos autos da Vara Especializada de Executivo Fiscal para a 

Vara Especializada de Executivo Fiscal.”, sic. Em 20/01/2020 a Secretaria 

deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0002791-84.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28147727). 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 19/02/2010, a 

qual retroage a data da DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO ocorrida em 05/01/2010, 

até a data presente data (16/04/2020), transcorreram mais de NOVE 

ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito no recebimento do seu 

crédito, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente 

MAIS UMA 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. 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 

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 0002791-84.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ALVARO RIBEIRO 

DA SILVA ME – CNPJ Nº 36.890.218/0002-97, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na CDA Nº 

2008/247054, 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, visto que não 

foi possível localizá-la no endereço fornecido pelo Município Exequente, 

conforme AR dos Correios nº RL758028050BR (ID 28151280). 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$1.452,16-) está 

abaixo de QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, R$ 

522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado 

(ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. 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. 
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(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: 0040403-56.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO MARQUES FERRER (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 0040403-56.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/12/2010 14:09:21 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CELSO MARQUES FERRER CPF Nº 209.135.161-04 

- CONTRIBUINTE 734802189 CDA Nº 2007/10346. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.7.14.040.0235.001 – IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 682,48- 

SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 09/12/2010 em suporte 

físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de CELSO MARQUES 

FERRER – CPF Nº 209.135.161-04, tendo como objeto o recebimento do 

crédito inscrito na CDA Nº 2007/10346, referente ao não pagamento de 

IPTU do imóvel de Inscrição Municipal nº 01.7.14.040.0235.001, e o valor 

atribuído à causa foi R$ 682,48- (ID 28170403, p. 1-2). A petição inicial 

veio instruída com a CDA acima mencionada (ID 28170403, p. 3). Em 

21/10/2013 o Juízo da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

decisão determinando o ARQUIVAMENTO dos autos nos termos do Art. 1 

do Provimento nº13/2012-CGJ (ID 28170634). Em 21/08/2018 consta no 

Sistema Apolo a seguinte certidão: “PROCESSO REALOCADO: Tendo em 

vista a publicação da Resolução 3/2014 que implantou a vara 

especializada de execução fiscal e determinação correicional, faço a 

realocação dos autos da Vara Especializada de Executivo Fiscal para a 

Vara Especializada de Executivo Fiscal. ”, sic. Em 21/01/2020 a Secretaria 

deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0040403-56.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28170404). 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 da DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO ocorrida em 

09/12/2010, e, até a data presente data (15/04/2020), transcorreram mais 

de NOVE ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito no 

recebimento do seu crédito, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente MAIS UMA 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. 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 
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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 0040403-56.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de CELSO MARQUES 

FERRER – CPF Nº 209.135.161-04, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

da ação executiva do crédito inscrito nas CDA 2007/10346, 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$ 682,26-) está abaixo 

de QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 
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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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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/12/2010 16:16:17 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ENCOL S/A ENG. COM. E INDÚSTRIA CNPJ Nº 

01.556.141/001-58 - CONTRIBUINTE 60565 CDA Nº 2007/37450. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.7.41.003.0130.001 – IPTU. VALOR DA 

CAUSA: R$ 684,67- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

13/12/2010 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

ENCOL S/A ENG. COM. E INDÚSTRIA – CNPJ Nº 01.556.141/001-58, tendo 

como objeto o recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2007/37450, 

referente ao não pagamento de IPTU do imóvel de Inscrição Municipal nº 

01.7.14.040.0235.001, e o valor atribuído à causa foi R$ 684,67- (ID 

28170405, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com a CDA acima 

mencionada (ID 28170405, p. 3). Em 25/11/2011 pelo Juízo da Quinta Vara 

Esp. da Fazenda Pública foi proferido DESPACHO, determinando a citação 

da Parte Executada por Carta, segundo consta do Sistema Apolo, 

interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N. Em 

21/10/2013 o Juízo da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

DECISÃO, determinando o ARQUIVAMENTO dos autos nos termos do Art. 

1º do Provimento nº13/2012-CGJ (ID 28170635). Em 21/08/2018 consta no 

Sistema Apolo a seguinte certidão: “PROCESSO REALOCADO: Tendo em 

vista a publicação da Resolução 3/2014 que implantou a vara 

especializada de execução fiscal e determinação correicional, faço a 

realocação dos autos da Vara Especializada de Executivo Fiscal para a 

Vara Especializada de Executivo Fiscal. ”, sic. Em 21/01/2020 a Secretaria 

deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0040563-81.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic (ID 28170406). 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 25/11/2011, a 

qual retroage a data da DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO ocorrida em 13/12/2010, 

até a data presente data (15/04/2020), transcorreram mais de NOVE 

ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito no recebimento do seu 

crédito, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente 

MAIS UMA 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. 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 

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 
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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 0040563-81.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ENCOL S/A ENG. 

COM. E INDÚSTRIA – CNPJ Nº 01.556.141/001-58, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito nas CDA 

2007/37450, 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$684,67-) 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, 
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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: 0041307-76.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARI SILVESTRI (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 0041307-76.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/12/2010 12:10:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ARI SILVESTRI CPF Nº 094.156.450-91 - 

CONTRIBUINTE 300850 CDA Nº 2007/16527. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.32.044.0103.001 – IPTU. VALOR DA CAUSA: R$1.189,11- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 17/12/2010 em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ARI SILVESTRI – CPF Nº 

094.156.450-91, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito na 

CDA Nº 2007/16527, referente ao não pagamento de IPTU do imóvel de 

Inscrição Municipal nº 01.5.32.044.0103.001, e o valor atribuído à causa 

foi R$1.189,11- (ID 28172753, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com a 

CDA acima mencionada (ID 28173315). Em 07/02/2011 foi determinada a 

Citação por Carta AR da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional do Art. 174 do C.T.N. (ID 28173316). Em 28/11/2011 o Juízo 

da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu DESPACHO, 

determinando a remessa dos autos a Secretaria para expedição de 

documentos (ID 28173317). Em 28/11/2013 foi certificado pela Secretaria 

que os autos foram ARQUIVADOS com baixa no relatório estatístico, ‘em 

cumprimento ao art. 1º do Provimento 013/2013-CGJ’, sic (ID 28173319, p. 

2). Consta do Sistema Apolo, que em 06/12/2013, a Secretaria do Juízo da 

Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública procedeu o ARQUIVAMENTO nos 

termos do Provimento nº 013/2013-CGJ, ex vi: “Certifico e dou fé que o 

referido processo foi arquivado apenas com baixa no relatório estatístico 

em cumprimento ao art. 1º do Provimento 013/2013 – CGJ. ”, 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 

20/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o 

Processo nº 0041307-76.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias 

Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28172754). 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 07/02/2011, a 

qual retroage a data da DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO ocorrida em 17/12/2010, 

até a data presente data (16/04/2020), transcorreram mais de NOVE 

ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito no recebimento do seu 

crédito, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente 

MAIS UMA 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. 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. 
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PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0041307-76.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ARI SILVESTRI – 

CPF Nº 094.156.450-91, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação 

executiva do crédito inscrito nas CDA 2007/16527, 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 
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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$1.189,11-) 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 
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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: 0037725-68.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONTRUTORA ROSA 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 0037725-68.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/12/2010 12:10:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA ROSA LTDA CNPJ 

Nº 03.483.682/0001-29 - CONTRIBUINTE 306595 CDA Nº 2007/51791. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.4.44.021.0327.001 – IPTU. VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.019,21- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

02/12/2010 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA ROSA LTDA – CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito 

na CDA Nº 2007/51791, referente ao não pagamento de IPTU do imóvel de 

Inscrição Municipal nº 01.4.44.021.0327.001, e o valor atribuído à causa 

foi R$ 1.019,21- (ID 28172767, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com 

a CDA acima mencionada (ID 28172767, p. 3). Em 25/11/2011 foi 

determinada a Citação por Carta AR da Parte Executada, interrompendo-se 

o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N. (ID 28174178). Consta do 

Sistema Apolo, que em 08/10/2013, a Secretaria do Juízo da Quinta Vara 

Esp. da 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 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 sede de REGIME DE 

EXCEÇÃO 2018, em 09/11/2018 o MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. 

Aristeu Dias Batista Vilella (Provimento 12/2018-CM) proferiu DESPACHO 

determinando o cumprimento da determinação de citação (ID 28174179). 

Consta nos autos, ID 28174180, Extrato do Contribuinte nº 51865 – datado 

em 16/07/2019, sem informações quanto à sua juntada. Em 21/01/2020 a 

Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0037725-68.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 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 28172768). 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 25/11/2011, a 

qual retroage a data da DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO ocorrida em 02/12/2010, 

até a data presente data (16/04/2020), transcorreram mais de NOVE 

ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito no recebimento do seu 

crédito, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente 

MAIS UMA 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. 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 

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 
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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 0037725-68.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de IMOBILIÁRIA E 

CONSTRUTORA ROSA LTDA – CNPJ Nº 03.483.682/0001-29, face à 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito nas 

CDA 2007/51791, 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$1.019,21-) está abaixo de QUINHENTOS salários mínimos, hoje 

R$1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE 

o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá 

(ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos 

(ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC 

(ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. 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 
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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: 0036836-17.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - 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 0036836-17.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/12/2010 13:51:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: IMOBILIÁRIA CUIABÁ LTDA CNPJ Nº 

03.831.120/0001-29 - CONTRIBUINTE 57125 CDA Nº 2007/24112. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.8.15.027.0024.001 – IPTU. VALOR DA 

CAUSA: R$ 909,92- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

01/12/2010 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ LTDA – CNPJ Nº 03.831.120/0001-29, tendo como 

objeto o recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2007/24112, referente 

ao não pagamento de IPTU do imóvel de Inscrição Municipal nº 

01.8.15.027.0024.001, e o valor atribuído à causa foi R$ 909,92- (ID 

28082857, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com a CDA acima 

mencionada (ID 28082857, p. 3). Em 24/01/2011 foi determinada a Citação 

por Carta AR da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional 

do Art. 174 do C.T.N. (ID 28083329). Em 28/11/2013 a Secretaria da 

Quarta Vara Esp. da Fazenda Pública certificou que os autos foram 

ARQUIVADOS em cumprimento ao Art. 1º do Provimento 013/2013-CGJ (ID 

28083330). Consta do Sistema Apolo, que em 03/12/2013 a Secretaria do 

Juízo da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública procedeu o 

ARQUIVAMENTO nos termos do Provimento nº 013/2013-CGJ, ex vi: 

“Certifico e dou fé que o referido processo foi arquivado apenas com 

baixa no relatório estatístico em cumprimento ao rt. 1º do Provimento 

013/2013 - CGJ.”, 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 0036836-17.2010.8.11.0041 – 

Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28082858). 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, 
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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 24/01/2011, a qual retroage a data da 

distribuição da ação ocorrida em 01/12/2010, até a data presente data 

(17/04/2020), transcorreram mais de NOVE ANOS sem que a Fazenda 

Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito, a fim de não 

permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente MAIS UMA 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. 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 

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. 
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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 0036836-17.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de IMOBILIÁRIA 

CUIABÁ LTDA – CNPJ Nº03.831.120/0001-29, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito nas CDA 

2007/24112, 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$ 

909,92-) está abaixo de QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$1.045,00-, 

ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em 

julgado (ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e 

Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO 

ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO 

ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. 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. 
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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: 0041347-58.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL QUINTELLA (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 0041347-58.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/12/2010 14:15:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOEL QUINTELLA CPF Nº 514.025.641-04 - 

CONTRIBUINTE 389073 CDA Nº 2008/222152. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

55857 – TLFHEP. VALOR DA CAUSA: R$751,57- SENTENÇA 196 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída inicialmente em 20/12/2010 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em desfavor de JOEL QUINTELLA – CPF Nº 514.025.641-04, 

tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 

2008/222152, referente ao não pagamento de TLFHEP que incidiu sobre a 

Inscrição Municipal nº 55857, e o valor atribuído à causa foi R$751,57-(ID 

28092179, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com a CDA acima 

mencionada (ID 28092179, p. 3). Em 08/02/2011 foi determinada a Citação 

por Carta AR da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional 

do Art. 174 do C.T.N. (ID 28094005, p. 1). Em 13/12/2011 o Juízo da 

Terceira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu despacho determinando o 

cumprimento da determinação de citação (ID 28094005, p. 2), tendo sido 

juntado aos autos o retorno da Carta de Citação COM assinatura de 

recebimento em nome da Sra. Thainá Laura fortes Bumlai em 17/01/2013, 

conforme AR dos Correios nº 114772 (ID 28094006). Em 07/08/2013 o 

Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu decisão 

determinando o ARQUIVAMENTO dos autos por ser de baixo valor, nos 

seguintes termos: “Vistos em correição. Processo em ordem. 

Compulsando os autos verifica-se que o valor da causa esta abaixo de 15 

Unidades de Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT, dá azo ao 

arquivamento provisório do feito, consoante o Provimento n. 

013/2013-CGJ. Sendo assim, com base no referido Provimento, determino 

o arquivamento dos autos, com baixa apenas no relatório estatístico. 

Cumpra-se.”, sic (ID 28094007). Consta do Sistema Apolo, que em 

02/09/2013, a Secretaria do Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda 

Pública procedeu ao ARQUIVAMENTO dos autos, ex vi: “Arquivamento 

Sem Baixa no Distribuidor (Provi ”, 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 sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2018, em 

14/12/2018 o MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. Aristeu Dias Batista 

Vilella (Provimento 12/2018-CM) proferiu DESPACHO determinando vistas 

dos autos ao Município Exequente (ID 28094008). Consta nos autos, ID 

28094009, Extrato do Contribuinte nº 389073 – datado em 30/07/2019. Em 

17/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o 

Processo nº 0041347-58.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias 

Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28092180). 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 08/02/2011, a 

qual retroage à data da DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO, ocorrida em 20/12/2010, 

até a data presente data (17/04/2020), transcorreram mais de NOVE 

ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito no recebimento do seu 

crédito, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente 

MAIS UMA 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. 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 
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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 0041347-58.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOEL QUINTELLA – 

CPF Nº 514.025.641-04, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação 

executiva do crédito inscrito nas CDA 2008/222152, 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$751,57-) 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 
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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: 0041294-77.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIADINA SOARES PALACIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

196 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

CUIABÁ VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

0041294-77.2010.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/12/2010 

12:55:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADA: ARIADINA 

SOARES PALÁCIO CNPJ Nº 02.793.965/0001-04 - CONTRIBUINTE 180666 

CDA Nº 2008/213063. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 64117 – TLFHEP. VALOR 

DA CAUSA: R$839,81- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

17/12/2010 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

ARIADINA SOARES PALÁCIO – CNPJ Nº 02.793.965/0001-04, tendo como 
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objeto o recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2008/213063, referente 

ao não pagamento de TLFHEP que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 

64117, e o valor atribuído à causa foi R$839,81- (ID 28082877, p. 1-2). A 

petição inicial veio instruída com a CDA acima mencionada (ID 28082877, 

p. 3). Em 07/02/2011 foi determinada a Citação por Carta AR da Parte 

Executada, interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N. 

(ID 28084976). Em 30/11/2011 o Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda 

Pública proferiu despacho determinando a remessa dos autos à Secretaria 

para expedir os documentos necessários (ID 28084977). Em 03/11/2013 a 

Secretaria da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública certificou que os 

autos foram ARQUIVADOS em cumprimento ao Art. 1º do Provimento nº 

013/2013-CGJ (ID 28084979, p. 2). Consta do Sistema Apolo, que em 

06/12/2013 a Secretaria do Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda 

Pública procedeu ao ARQUIVAMENTO nos termos do Provimento nº 

013/2013-CGJ, ex vi: “Certifico e dou fé que o referido processo foi 

arquivado apenas com baixa no relatório estatístico em cumprimento ao 

art. 1º do Provimento 013/2013 – CGJ. ”, 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. Consta nos autos, ID 

28084980, Extrato do Contribuinte nº 64117 – datado em 15/07/2019. Em 

17/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o 

Processo nº 0041294-77.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias 

Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28082878). 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 07/02/2011, a 

qual retroage a data da DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO ocorrida em 17/12/2010, 

até a data presente data (17/04/2020), transcorreram mais de NOVE 

ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito no recebimento do seu 

crédito, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente 

MAIS UMA 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. 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 

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 
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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 0041294-77.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ARIADINA SOARES 

PALÁCIO – CNPJ Nº02.793.965/0001-04, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito nas CDA 

2008/213063, 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$839,81-) 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 
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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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Parte(s) Polo Passivo:

MARLUCE MARIA ALVES LOPES (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 0040737-90.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/12/2010 17:05:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MARLUCE MARIA ALVES CPF Nº 205.996.171-87 - 

CONTRIBUINTE 366310 CDA Nº 2007/44477. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.41.024.0160.002 – IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 929,34- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 13/12/2010 em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de MARLUCE MARIA ALVES – CPF Nº 

205.996.171-87, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito na 

CDA Nº 2007/44477, referente ao não pagamento de IPTU do imóvel de 

Inscrição Municipal nº 01.3.41.024.0160.002, e o valor atribuído à causa 

foi R$929,34- (ID 28139499, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com as 

CDA acima mencionada (ID 28139499, p. 3). Em 09/02/2011 foi 

determinada a Citação por Carta AR da Parte Executada, interrompendo-se 

o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N (ID 28139957, p. 1). Em 

13/12/2011 o Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

DESPACHO determinando o cumprimento da citação (ID 28139957, p. 1-2), 

tendo sido expedida a Carta de Citação em 15/09/2015, a qual retornou 

aos autos SEM assinatura de recebimento com carimbo de “Mudou-se”, 

conforme AR dos Correios nº JJ394261717BR (ID 28139958, p. 3-6). Em 

28/01/2015 consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: “PROCESSO 

REDISTRIBUÍDO: Redistribuído em 28/01/2015 às 13:51 Horas da Terceira 

Vara Especializada da Fazenda Pública para Vara Especializada de 

Execução Fiscal (...) ”, sic. Em 20/01/2020 a Secretaria deste Juízo 

cer t i f icou o seguinte:  “Cert i f ico que o Processo n º 

0040737-90.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28139500). 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 09/02/2011, a 

qual retroage a data da DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO ocorrida em 13/12/2010, 

até a data presente data (18/04/2020), transcorreram mais de NOVE 

ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito no recebimento do seu 

crédito, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente 

MAIS UMA 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. 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: 
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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 0040737-90.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de MARLUCE MARIA 

ALVES – CPF Nº 205.996.171-87, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

da ação executiva do crédito inscrito na CDA Nº 2007/44477, 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 
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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$929,34-) está abaixo 

de quinhentos salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, R$ 

522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado 

(ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. 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: 0037740-37.2010.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL GRAOS VERDES DE CEREAIS IMP. E EXP. 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 0037740-37.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/12/2010 14:52:52 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: COMERCIAL GRÃOS VERDES DE CEREAIS IMP. E 

EXP. LTDA CNPJ Nº 15.340.508/0001-06 - CONTRIBUINTE 264326 CDA Nº 

2008/216102. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 70870 – TLFHEP. VALOR DA 

CAUSA: R$ 846,59- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

02/12/2010 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

COMERCIAL GRÃOS VERDES DE CEREAIS IMP. E EXP. LTDA – CNPJ Nº 

15.340.508/0001-06, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito 

na CDA Nº 2008/216102, referente ao não pagamento de TLFHEP que 

incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 70870, e o valor atribuído à causa foi 

R$846,59- (ID 28147702, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com a CDA 

acima mencionada (ID 28147702, p. 3). Em 24/03/2011 foi determinada a 

Citação por Carta AR da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional do Art. 174 do C.T.N. (ID 28150101), tendo o Juízo da Quinta 

Vara Esp. da Fazenda Pública proferido despacho determinando o 

cumprimento da determinação de citação em 26/11/2011 (ID 28150102). 

Consta do Sistema Apolo, que em 09/10/2013, a Secretaria do Juízo da 

Quinta Vara Esp. Fazenda Pública procedeu ao 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 

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. Os 

autos foram enviado ao SETOR DE ARQUIVO em 18/10/2013, segundo 

consta do Sistema Apolo. Em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2018, em 

11/11/2018 o MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. Aristeu Dias Batista 

Vilella proferiu despacho determinando o cumprimento do despacho de 

citação (ID 28150103). Consta nos autos, ID 28150104, Extrato do 

Contribuinte nº 264326 – datado em 31/07/2019. Em 20/01/2020 a 

Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0037740-37.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28147703). 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 24/03/2011, a 

qual retroage a data da DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO ocorrida em 02/12/2010, 

até a presente data (16/04/2020), transcorreram mais de NOVE ANOS 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito, 

e a fim de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente MAIS 

UMA 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. 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 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 
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fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição 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 0037740-37.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de COMERCIAL 

GRÃOS VERDES DE CEREAIS IMP. E EXP LTDA – CNPJ Nº 

15.340.508/0001-06, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação 

executiva do crédito inscrito nas CDA 2008/216102, 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$846,59-) 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 
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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: 0002245-29.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR DONDONI - 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 0002245-29.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/01/2010 12:10:44 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VALMIR DONDONI ME CNPJ Nº 05.502.451/0001-40 

- CONTRIBUINTE 342798 CDA’s Nºs 2009/393277; 2009/393278. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 80689 – ISSQN. VALOR DA CAUSA: 

R$1.311,18- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 04/01/2010 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de VALMIR 

DONDONI ME – CNPJ Nº 05.502.451/0001-40, tendo como objeto o 

recebimento do crédito inscrito nas CDA’s Nºs 2009/393277 e 

2009/393278, referentes ao não pagamento deISSQN que incidiu sobre a 

Inscrição Municipal nº 80689, e o valor atribuído à causa foi R$1.311,18- 

(ID 28242785). A petição inicial veio instruída com a CDA acima 

mencionada (ID 28244933). 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 28244934), tendo a Secretaria certificado que 

deixou de expedir a Carta de Citação por ser insuficiente as informações 

da Parte Executada (ID 28244935). Em 19/11/2010 o Município Exequente 

requereu a Citação da Parte Executada por Mandado no seguinte 

endereço, Rod. 364, s/n, bairro Coxipó, CEP 78098-580 (ID 28244936). 

Consta do Sistema Apolo, que em 05/11/2013, a Secretaria do Juízo da 

Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública procedeu ao ARQUIVAMENTO dos 

autos, certificando nos seguintes termos: “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. Os autos foram 

encaminhados ao SETOR DE ARQUIVO na data de 04/02/2014, segundo 

consta do Sistema Apolo. Em 21/08/2018 consta no Sistema Apolo a 

seguinte certidão: “PROCESSO REALOCADO: Tendo em vista a publicação 

da Resolução 3/2014 que implantou a vara especializada de execução 

fiscal e determinação correicional, faço a realocação dos autos da Vara 

Especializada de Executivo Fiscal para a Vara Especializada de Executivo 

Fiscal. (...)”, sic. Em 22/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o 

seguinte: “Certifico que o Processo nº 0002245-29.2010.8.11.0041 – 

Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 
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EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28242786). 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 04/01/2010, até a data presente 

data (17/04/2020), 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 MAIS UMA 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. 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 

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 
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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 0002245-29.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de VALMIR DONDONI 

ME – CNPJ Nº 05.502.451/0001-40, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

da ação executiva do crédito inscrito nas CDA’s Nºs 2009/393277 e 

2009/393278, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante 

este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. INTIME a Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO), por Carta 

Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais processuais 

previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 241, 271, e 274, todos do 

CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta 

sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação 

do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da causa 

(R$1.311,18-) 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. 
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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: 0037188-72.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGES MIKHAIL MALOUF (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 0037188-72.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/12/2010 15:37:57 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GEORGES MIKHAIL MALOUF CPF Nº 

021.713.681-87 - CONTRIBUINTE 95434 CDA Nº 2007/67426. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.7.15.046.0094.001 – IPTU. VALOR DA CAUSA: 

R$716,63- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída em 01/12/2010, inicialmente em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de GEORGES 

MIKHAIL MALOUF – CPF Nº 021.713.681-87, tendo como objeto o 

recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2007/67426, referente ao não 

pagamento de IPTU que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 

01.7.15.046.0094.001, e o valor atribuído à causa foi R$716,63- (ID 

28130350, p. 1-6). A petição inicial veio instruída com a CDA acima 

mencionada (ID 28130350, p. 7). Em 29/09/2011 foi determinada a Citação 

por Carta AR da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional 

do Art. 174 do C.T.N. (ID 28130214). Consta do Sistema Apolo, que em 

09/10/2013, a Secretaria do Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda 

Pública procedeu ao ARQUIVAMENTO dos autos nos termos do Art. 1º do 

Provimento 013/2013 - CGJ, ex vi: “Certifico, para os devidos fins que se 

tratam os presentes 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 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 sede de REGIME DE 

EXCEÇÃO 2018, em 11/11/2018 o MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. 

Aristeu Dias Batista Vilella (Provimento nº 12/2018-CM) proferiu despacho 

determinando o cumprimento do despacho de citação (ID 28130215), SEM 

informações quanto ao seu cumprimento. Consta nos autos, ID 28130216, 

o Extrato do Contribuinte nº 95434 – datado em 31/07/2019. Em 20/01/2020 

a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0037188-72.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic (ID 28130351). 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 29/09/2011, a qual 

retroage a data da distribuição da ação ocorrida em 01/12/2010, até a data 

presente data (20/04/2020), transcorreram mais de NOVE ANOS sem que 

a Fazenda Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. Dessa 

forma, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente 

MAIS UMA 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. 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 
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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 0037188-72.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de GEORGES MIKHAIL 

MALOUF – CPF Nº 021.713.681-87, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

da ação executiva do crédito inscrito na CDA Nº 2007/67426, cuja 

INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÁ SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos do 

Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da incidência da 

prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. ISENTO de 

custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da 

Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este 

Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. 

INTIME a Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO), por Carta Registrada, em 

homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º 

do CPC, conforme Arts. 241, 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de 

determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no 

Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do 

referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$716,63-) 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 

(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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 152 de 586



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: 0040396-64.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTIDORIO MUNHOES TULUX (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 0040396-64.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/12/2010 08:35:22 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ARTIDÓRIO MUNHÕES TULUX. CPF Nº 

110.062.421-04 - CONTRIBUINTE 261314 CDA Nº 2007/76064. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.6.22.061.0399.001 – IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 

859,95- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 09/12/2010 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ARTIDÓRIO 

MUNHÕES TULUX – CPF Nº 110.062.421-04, tendo como objeto o 

recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2007/76064, referente ao não 

pagamento de IPTU que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 
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01.6.22.061.0399.001, e o valor atribuído à causa foi R$859,95- (ID 

28196129, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com as CDA’s acima 

mencionadas (ID 28196129, p. 3). Em 03/02/2011 foi determinada a Citação 

por Carta AR da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional 

do Art. 174 do C.T.N. (ID 28200230). Em 13/10/2011 o Juízo da Segunda 

Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu DESPACHO determinando o 

cumprimento do despacho de citação (ID 28200231), SEM informações 

quanto ao seu cumprimento. Em 28/11/2013 foi certificado pela Secretaria 

o ARQUIVAMENTO dos autos em cumprimento ao Art. 1º do Provimento 

013/2013 – CGJ (ID 28200232). Em 07/02/2014 os autos foram enviados 

ao SETOR DE ARQUIVO, segundo consta do Sistema Apolo. Em 

21/08/2018 consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: “PROCESSO 

REALOCADO: Tendo em vista a publicação da Resolução 3/2014 que 

implantou a vara especializada de execução fiscal e determinação 

correicional, faço a realocação dos autos da Vara Especializada de 

Executivo Fiscal para a Vara Especializada de Executivo Fiscal. (...)”, sic. 

Em 21/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico 

que o Processo nº 0040396-64.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO 

FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic (ID 28196130). 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 03/02/2011, a qual retroage a data da 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO ocorrida em 09/12/2010, até a data presente 

data (17/04/2020), transcorreram mais de NOVE ANOS sem que a 

Fazenda Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. Dessa 

forma, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente 

MAIS UMA 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. 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 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 154 de 586



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 0040396-64.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ARTIDÓRIO 

MUNHÕES TULUX – CPF Nº 110.062.421-04, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na CDA Nº 

2007/76064, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante 

este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. INTIME a Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO), por Carta 

Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais processuais 

previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 241, 271, e 274, todos do 

CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta 

sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação 

do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da causa 

(R$859,95-) 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 

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. 
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(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: 0041312-98.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLOR D'AGUA 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 0041312-98.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/12/2010 13:47:47 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: FLOR D’ÁGUA LTDA. CNPJ Nº 02.893.528/0001-62 

- CONTRIBUINTE 182062 CDA Nº 2008/213716. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

65504 – TLFHEP. VALOR DA CAUSA: R$748,70- SENTENÇA 196 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída inicialmente em 17/12/2010 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em desfavor de FLOR D’ÀGUA LTDA – CNPJ Nº 

02.893.528/0001-62, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito 

na CDA Nº 2008/213716, referente ao não pagamento de TLFHEP que 

incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 65504, e o valor atribuído à causa foi 

R$748,70-(ID 28189137, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com as 

CDA’s acima mencionadas (ID 28189137, p. 3). Em 30/09/2011 foi 

determinada a Citação por Carta AR da Parte Executada, interrompendo-se 

o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N. (ID 28195761). Consta do 

Sistema Apolo, que em 08/10/2013, a Secretaria do Juízo da Quinta Vara 

Esp. da Fazenda Pública procedeu o ARQUIVAMENTO dos autos nos 

termos do Provimento 13/2013 - 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 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 sede de REGIME DE 

EXCEÇÃO 2018, em 13/11/2018 o MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. 

Aristeu Dias Batista Vilella proferiu DESPACHO, determinando o 

cumprimento do despacho de citação (ID 28195764), tendo sido expedida 

a Carta de Citação em 05/02/2019, a qual retornou aos autos SEM 

assinatura de recebimento com carimbo de “Mudou-se”, conforme AR dos 

Correios nº 999921 (ID 28195765). Em 21/01/2020 a Secretaria deste 

Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0041312-98.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic (ID 28189138). 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, 

constata-se que após à data do DESPACHO INICIAL ocorrido em 

30/09/2011, a qual retroage a data da DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO, ocorrida 

em 17/12/2010, até a data presente data (17/04/2020), transcorreram mais 

de NOVE ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito no 

recebimento do seu crédito. Dessa forma, a fim de não permitir à Fazenda 

Pública manter indefinidamente MAIS UMA 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. 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 
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REPETITIVO (ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos 

sem que a Fazenda Pública estadual consiga objetivar a localização e a 

constrição de bens da empresa devedora, ou qualquer causa de 

interrupção ou suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a 

prescrição intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso 

repetitivo aplicado ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo, N.U 0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO 

LOPES BUSSIKI, Julgado em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). 

(Negritei). Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA 

MANIFESTAÇÃO da Fazenda Pública, consoante disposição contida no 

Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno 

Valor, segundo § 5º do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda 

Pública será DISPENSADA, ex vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. (...) § 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública 

prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças 

judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de 

Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não 

se pode olvidar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem 

flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a decisão que 

decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, 

posto que a intimação da sentença para eventual interposição de Recurso 

de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0041312-98.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de FLOR D’ÁGUA 

LTDA – CNPJ Nº 02.893.528/0001-62, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na CDA Nº 

2008/213716, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÁ 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 
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Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante 

este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. INTIME a Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO), por Carta 

Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais processuais 

previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 241, 271, e 274, todos do 

CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta 

sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação 

do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da causa 

(R$748,70-) 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 
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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: 0002594-32.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES (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 c.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 04/01/2010 14:51:31 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADA: IGNÊZ MARIA MENDES LINHARES CPF Nº 545.221.021-00 - 

CONTRIBUINTE 352793 CDA Nº 2008/225628. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

82972 – ISSQN. VALOR DA CAUSA: R$ 1.111,23- SENTENÇA 196 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída inicialmente em 04/01/2010 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em desfavor de IGNÊZ MARIA MENDES LINHARES – CPF Nº 

545.221.021-00, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito na 

CDA Nº 2008/225628, referente ao não pagamento de ISSQN que incidiu 

sobre a Inscrição Municipal nº 82972, e o valor atribuído à causa foi 

R$1.111,23- (ID 28223634, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com a 

CDA acima mencionada (ID 28223634, p. 3). Em 31/03/2010 foi 

determinada a Citação por Carta AR da Parte Executada, interrompendo-se 

o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N. (ID 28222984, p. 1). Em 

15/07/2013 o Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

decisão determinando o ARQUIVAMENTO dos autos, nos seguinte termos: 

” : “No manuseio dos autos verifico que a presente Execução Fiscal 

possui valor que não ultrapassa 15 Unidades Padrão Fiscal do Estado de 

Mato Grosso - UPF/MT. Assim, a teor do que dispõe o art. 1º do 

Provimento n°. 13/2013 – CGJ, determino o seu arquivamento, com baixa 

apenas no relatório estatístico.”, sic (ID 28224984, p. 3). Consta do 

Sistema Apolo, que em 14/02/2014, a Secretaria do Juízo da Terceira Vara 

Esp. da Fazenda Pública enviou os autos ao SETOR DE ARQUIVO. 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 28224985, o Extrato do Contribuinte nº 82972 – 

datado em 25/07/2019. Em 22/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o 

seguinte: “Certifico que o Processo nº 0002594-32.2010.8.11.0041 – 

Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic (ID 28233635). 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, constata-se que após à 

data do DESPACHO INICIAL ocorrido em 31/03/2010, a qual retroage a data 

da DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO ocorrida em 04/01/2010, até a data presente 

(18/04/2020), transcorreram mais de DEZ ANOS sem que a Fazenda 

Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. Dessa forma, a fim 

de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente MAIS UMA 

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. 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 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 
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localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002594-32.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de IGNÊZ MARIA 

MENDES LINHARES – CPF Nº 545.221.021-00, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na CDA Nº 

2008/225628, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante 

este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. INTIME a Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO), por Carta 

Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais processuais 

previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 241, 271, e 274, todos do 

CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta 

sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação 

do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da causa 

(R$1.111,23-) 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 - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 160 de 586



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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Certifico que o Processo nº 0036696-12.2012.8.11.0041 – 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: 0038398-90.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGITO'S COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXECUTADO)

LUZINETE LOPES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038398-90.2012.8.11.0041 – 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: 0034902-97.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTINA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

MIRIAM APARECIDA COSTA NUNES (EXECUTADO)

MERCEARIA VIVIDENCIA LTDA (EXECUTADO)

LEONCIO DA CONCEICAO LARA (EXECUTADO)

JUCINEIA TEREZA GONCALVES (EXECUTADO)

EVANDRO CACIO BOSCO (EXECUTADO)

MARCUS AUGUSTO FORTES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA OAB - MT14696-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0034902-97.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 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: 0004216-73.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004216-73.2015.8.11.0041 – 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: 0033433-06.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. DE SOUZA FILHO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ALEANDRE MARTINS DE SOUZA (EXECUTADO)

ADILON MARTINS DE SOUZA FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0033433-06.2011.8.11.0041 – 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: 0000431-40.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA (EXECUTADO)

LYETE ADORNO SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000431-40.2014.8.11.0041 – 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: 0026338-22.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PANTECH BRASIL COMERCIALIZACAO DE CELULARES LTDA. 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0026338-22.2011.8.11.0041 – 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: 0014720-17.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EUCLIDES PEDROSO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

J. E. P. DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014720-17.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 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: 0010984-40.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CARDOSO MIL HOMENS (EXECUTADO)

RONDA CUIABA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA (EXECUTADO)

MARCELO CARDOSO MIL HOMENS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010984-40.2000.8.11.0041 – 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: 0012465-91.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P SERGIO DE FREITAS - ME (EXECUTADO)

PAULO SERGIO DE FREITAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012465-91.2007.8.11.0041 – 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: 0014043-21.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MARTINS BORGES IND E COMERCIO (EXECUTADO)

PAULO MARTINS BORGES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014043-21.2009.8.11.0041 – 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: 0030430-48.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO NERIS - ME (EXECUTADO)

LUIS FERNANDO NERIS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030430-48.2008.8.11.0041 – 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: 0015732-71.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAPITAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME (EXECUTADO)

LAURENTINA PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

PAULO SERGIO GUEDES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015732-71.2007.8.11.0041 – 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: 0012313-62.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO BUAINAIN (EXECUTADO)

TRANSMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 

(EXECUTADO)

MONICA MARIA BUAINAIN KHOURI (EXECUTADO)

FLAVIO EDUARDO BUAINAIN (EXECUTADO)

LUIZ FERNANDO BUAINAIN (EXECUTADO)

6 F PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

SAO BENTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 

(EXECUTADO)

TADEA MARIA BUAINAIN THOMAZI (EXECUTADO)

MARIO MARCIO BUAINAIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Danny Fabrício Cabral Gomes OAB - MS6337-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0012313-62.2015.8.11.0041 – 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 
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FISCAL

Processo Número: 0018496-88.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018496-88.2011.8.11.0041 – 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: 0026950-62.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CANDIDA SILVA CAMARGO (EXECUTADO)

MARIO APARECIDO CAMARGO (EXECUTADO)

KAROL COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0026950-62.2008.8.11.0041 – 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: 0036670-82.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVADIN INDUSTRIAS AMAZONIA SOCIEDADE ANONIMA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036670-82.2010.8.11.0041 – 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-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0006828-81.2015.8.11.0041

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

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT14522-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CHAVES ABDALLA OAB - MT17571-O (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A OAB - 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0006828-81.2015.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - 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: 0002963-50.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002963-50.2015.8.11.0041 – 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: 0013500-81.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERREIRA PEREIRA E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

JONAS UBIRAJARA DE ARRUDA (EXECUTADO)

MARA LUCIA DE FAVERI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013500-81.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 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: 0017342-93.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ABBAS DANTAS (EXECUTADO)

FABIO ABBAS DANTAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017342-93.2015.8.11.0041 – 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: 0011035-85.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P SERGIO DE FREITAS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011035-85.1999.8.11.0041 – 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: 0021659-76.2011.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA OKADA SCHOLL (EXECUTADO)

ERICA MARIA ALTENBURGER (EXECUTADO)

ALFREDO ERVINO SCHOLL (EXECUTADO)

WERNER ADOLFO ALTENBURGER (EXECUTADO)

OVETRIL OLEOS VEGETAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO DESIDERIO OAB - PR40321-O (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR31149-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0021659-76.2011.8.11.0041 – 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: 0014753-07.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MILTON RIBEIRO DE SOUZA (EXECUTADO)

J M R DE SOUZA - TEXTIL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014753-07.2010.8.11.0041 – 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: 0015776-85.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015776-85.2010.8.11.0041 – 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: 0006951-50.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR HELENA POMPEO DE BARROS (EXECUTADO)

MINERACAO TRADICAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ANA JULIETA POMPEO DE BARROS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006951-50.2013.8.11.0041 – 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: 0031647-87.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIZE DE SOUSA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031647-87.2012.8.11.0041 – 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: 0004593-20.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIODORO JACINTO RONDON (EXECUTADO)

HELIODORO JACINTO RONDON - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004593-20.2010.8.11.0041 – 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: 0034546-58.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVAIR EVANGELISTA DO CARMO (EXECUTADO)

DIVAIR EVANGELISTA DO CARMO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034546-58.2012.8.11.0041 – 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: 0010153-35.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ISSAO ATAKIAMA (EXECUTADO)

VALEMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME - ME 

(EXECUTADO)

CRISTIANE NEUMANN ATAKIAMA (EXECUTADO)

MARCIA NEUMANN (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010153-35.2013.8.11.0041 – 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: 0022492-94.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022492-94.2011.8.11.0041 – 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: 0008701-87.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

MARTINHA CARDOSO LUZ (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008701-87.2013.8.11.0041 – 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: 0037052-36.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIAS PANDA LTDA (EXECUTADO)

JUAREZ JORGE BUDIB (EXECUTADO)

MARIO MARCIO SALOMAO BUDIB (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0037052-36.2014.8.11.0041 – 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: 0045700-73.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARIA KOHLHASE (EXECUTADO)

LEANDRO SAVIAN (EXECUTADO)

EDMAR MONTEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

MILENAR MOVEIS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045700-73.2012.8.11.0041 – 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: 0013402-77.2002.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISOL DISTRIBUIDORA DE SORVETES E PRODUTOS ALIMENT LTDA 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013402-77.2002.8.11.0041 – 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: 0025874-03.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KVSILOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

HUMBERTO LUIS SCHROEDER (EXECUTADO)

ROOSEVELT LEITE DE SOUSA (EXECUTADO)

ANDRE LUIS SCHROEDER (EXECUTADO)

REINALDO DAMASCENO LEITE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0025874-03.2008.8.11.0041 – 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: 0016003-02.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE APARECIDA MEZIDIO (EXECUTADO)

IVONETE APARECIDA MEZIDIO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016003-02.2015.8.11.0041 – 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: 0032718-90.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ricardo Vidal OAB - MT2679-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO CARLOS KOZAN OAB - SP183335-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0032718-90.2013.8.11.0041 – 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: 0039568-05.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSELIA QUIRINO SERAFIM - ME (EXECUTADO)

DEUSELIA QUIRINO SERAFIM (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039568-05.2009.8.11.0041 – 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: 0052048-39.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAN SHUN YUN (EXECUTADO)

PAULO HAN (EXECUTADO)

SITE INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0052048-39.2014.8.11.0041 – 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: 0022936-93.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLA BRASIL LTDA. (EXECUTADO)

TV CAPITAL PARTICIPACOES LTDA. (EXECUTADO)

LUIZ EDUARDO BAPTISTA PINTO DA ROCHA (EXECUTADO)

DTH COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. (EXECUTADO)

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO ANTONIO CAVANHA GAIA OAB - SP58079-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0022936-93.2012.8.11.0041 – 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: 0008900-17.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA ALVES BRAGA DE ANDRADE (EXECUTADO)

NANCI AKEMI MISSAWA (EXECUTADO)

ABILIO PEREIRA DE ANDRADE (EXECUTADO)

FABIANA CEGLIO DA SILVA (EXECUTADO)

LEVI GROVO (EXECUTADO)

ANIZIO MORAES (EXECUTADO)

AMA CONFECCOES LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008900-17.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 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: 0004522-18.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA FERRAMENTAS LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA BEATRIZ BUTH DOS SANTOS (EXECUTADO)

NELSON MANOEL DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSO FERNANDES DOS SANTOS OAB - MT3342-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0004522-18.2010.8.11.0041 – 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: 0005894-22.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BUSSIKI-EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005894-22.1998.8.11.0041 – 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: 0010692-30.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO EMIDIO BASTOS CHAGAS (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 167 de 586



MARIA ALVES BASTOS CHAGAS (EXECUTADO)

MASTER MAGAZINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010692-30.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 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: 0005115-47.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR DE PAULA OLIVEIRA (EXECUTADO)

VALDECIR DE PAULA OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005115-47.2010.8.11.0041 – 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: 0013810-29.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO COSMO DA SILVA (EXECUTADO)

TRATORPECAS COMERCIAL LTDA (EXECUTADO)

ROGERIO ANTONIO RODRIGUES FREITAS (EXECUTADO)

MARCOS CAVALCANTE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013810-29.2006.8.11.0041 – 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: 0002857-06.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO ALI DE PAULA (EXECUTADO)

IMOLA TRANSPORTES E COMERCIO DE DIESEL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002857-06.2006.8.11.0041 – 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: 0010791-97.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JACINTO LUIZ TOAZZA (EXECUTADO)

GENI POTRICH TOAZZA (EXECUTADO)

MS MODA EM COURO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE YUKIE FUKUI OAB - MT13589-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0010791-97.2015.8.11.0041 – 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: 0004856-81.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA SANTIAGO DE ASSIS AVILA (EXECUTADO)

INSTITUTO DE ESPORTES E CULTURAS ALTERNATIVAS - IECA 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004856-81.2012.8.11.0041 – 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-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0007348-41.2015.8.11.0041

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

Ricardo Vidal OAB - MT2679-O (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. OAB - 04.206.050/0001-80 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0007348-41.2015.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - 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: 0004308-22.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CERILO CORREIA DE LIMA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004308-22.2013.8.11.0041 – 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: 0030393-11.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, 

MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - 

SICREDI EMPREENDEDORES MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO OAB - MT17609-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MT19080-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0030393-11.2014.8.11.0041 – 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-128 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO

Processo Número: 0042276-23.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MORELLO OAB - SP112569-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REU)

 

Certifico que o Processo nº 0042276-23.2012.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) - 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: 0003833-71.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDA DE OLIVEIRA FERREIRA (EXECUTADO)

COMERCIAL DE CARAMELOS FERROLI LTDA - ME (EXECUTADO)

LOURENCO ALVES FERREIRA (EXECUTADO)

DELANO ROOSEVELT DE OLIVEIRA FERREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003833-71.2010.8.11.0041 – 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: 0009759-57.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA OAB - MT23574-O 

(ADVOGADO(A))

MILTON FLAVIO DE ALMEIDA CAMARGO LAUTENSCHLAGER OAB - 

MT162676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

SUPERINTENDENCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - MT 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009759-57.2015.8.11.0041 – 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: 0035567-16.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P SERGIO DE FREITAS - ME (EXECUTADO)

PAULO SERGIO DE FREITAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0035567-16.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 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: 0007182-87.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N DOGAN - ME (EXECUTADO)

NURI DOGAN (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007182-87.2007.8.11.0041 – 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: 0016688-09.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENUS-EDITORA,GRAFICA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA (EXECUTADO)

JOAO BOSCO FARIAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016688-09.2015.8.11.0041 – 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: 0036004-81.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FREEDOM TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036004-81.2010.8.11.0041 – 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: 0020478-45.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUGEO COM E REPR DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020478-45.2008.8.11.0041 – 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: 0006801-06.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUBE MONTE LIBANO DE CUIABA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006801-06.2012.8.11.0041 – 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: 0014591-12.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON AGUIRRE DE ARAUJO (EXECUTADO)

JEFERSON AGUIRRES DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014591-12.2010.8.11.0041 – 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: 0021151-91.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEISS E LORENSINI LTDA - ME (EXECUTADO)

RENI GEISS (EXECUTADO)

LUIS HENRIQUE LORENSINI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021151-91.2015.8.11.0041 – 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: 0008144-28.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VAL VERDE COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008144-28.1998.8.11.0041 – 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: 0010485-07.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M C SOUZA ANDRADE (EXECUTADO)

MARIA DO CARMO SOUZA DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010485-07.2010.8.11.0041 – 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: 0021146-69.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAROLDO TRISTAO DA ROCHA (EXECUTADO)

RADIANTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

RONALDO GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

CLEONICE PINHEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021146-69.2015.8.11.0041 – 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: 0010891-62.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UBIRAJARA QUINTINO DE LIMA (EXECUTADO)

UBIRAJARA QUINTINO DE LIMA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010891-62.2009.8.11.0041 – 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, 
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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: 0032722-30.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CJ CONTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032722-30.2013.8.11.0041 – 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

Processo Número: 0015647-80.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE BALDASSO (EXECUTADO)

IVONE PRANTEL MANGIERI (EXECUTADO)

MANGIERI BALDASSO & CIA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015647-80.2010.8.11.0041 – 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-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0020926-66.2018.8.11.0041

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

PRAPESCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PESCA LTDA - ME OAB - 

24761926000168 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0020926-66.2018.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - 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-128 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO

Processo Número: 0005633-91.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RDM RIBEIRO DISTRIBUICAO COM E REPRES LTDA - ME (REU)

MARIA DE LOURDES DE CARVALHO (REU)

ADEMAR RIBEIRO DE ARAUJO (REU)

 

Certifico que o Processo nº 0005633-91.1997.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) - 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: 0034018-87.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGB ELETRONICA S.A (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034018-87.2013.8.11.0041 – 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: 0022022-24.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA TADANO (EXECUTADO)

ANTONIO C. DA SILVA TADANO COMERCIO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022022-24.2015.8.11.0041 – 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: 0027256-36.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCEARIA VIVIDENCIA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0027256-36.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 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: 0002312-96.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUBER DE SOUZA CASTRO (EXECUTADO)

ANTONIO MARTINS PARRA (EXECUTADO)

FRANCISCO ALVES RODRIGUES (EXECUTADO)

AGNALDO MARTINS RODRIGUES (EXECUTADO)

COMERCIAL AMERICA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002312-96.2007.8.11.0041 – 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, 
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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: 0017837-40.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPORIO DIAS LTDA - ME (EXECUTADO)

LUCIDINA DIAS SILVA (EXECUTADO)

PATRICIA DIAS SILVA ROCHTASCHEL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017837-40.2015.8.11.0041 – 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: 0011676-73.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONNY GREIPEL (EXECUTADO)

ROSENEI DE MATOS (EXECUTADO)

ENGEFORMA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011676-73.1999.8.11.0041 – 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: 0016685-30.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA TOLOI DE CARVALHO (EXECUTADO)

FRANCISCO FERNANDES DE CARVALHO (EXECUTADO)

PANAMERICA - DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016685-30.2010.8.11.0041 – 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: 0030828-92.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ALVES MARQUES (EXECUTADO)

ADRIANO A. MARQUES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030828-92.2008.8.11.0041 – 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: 0042484-41.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARIANO JULIO (EXECUTADO)

MONICA PATRICIA PAVAN (EXECUTADO)

IGOR GRAVINA TAPARELLI (EXECUTADO)

JUTAI 661 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (EXECUTADO)

DENISE SOARES DOS SANTOS (EXECUTADO)

REGINA HELENA VASCONCELOS DE MACEDO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0042484-41.2011.8.11.0041 – 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: 0039817-14.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR RAMOS DE LARA (EXECUTADO)

OSMAR RAMOS DE LARA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039817-14.2013.8.11.0041 – 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: 0039196-56.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO MORELLO OAB - SP112569-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0039196-56.2009.8.11.0041 – 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: 0039987-25.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C L DO AMARAL - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039987-25.2009.8.11.0041 – 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-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0019474-60.2014.8.11.0041

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

TIM CELULAR S.A. OAB - 04.206.050/0051-40 (REPRESENTANTE)

José Sebastião de Campos Sobrinho OAB - MT6203-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0019474-60.2014.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - 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: 0006369-75.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRAPESCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PESCA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006369-75.1998.8.11.0041 – 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: 0052059-68.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JOSE DE PAULA (EXECUTADO)

MARCOS JOSE DE PAULA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0052059-68.2014.8.11.0041 – 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: 0001420-91.1987.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. M. G. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. B. S. C. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001420-91.1987.8.11.0041 – 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: 0007893-87.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D.B.MATA (EXECUTADO)

DALMY BORGES DA MATA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007893-87.2010.8.11.0041 – 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: 0035993-52.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0035993-52.2010.8.11.0041 – 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: 0034160-91.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MT CARTUCHO E INFORMATICA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034160-91.2013.8.11.0041 – 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: 0047744-65.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLEX AUTO PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

CAMILA PINHEIRO SABADINI (EXECUTADO)

JOSE LUIS DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0047744-65.2012.8.11.0041 – 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 
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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: 0016625-81.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOAO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

EDERACINE BARBOSA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016625-81.2015.8.11.0041 – 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: 0027919-43.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CESAR BASAGLIA BARBOSA (EXECUTADO)

C.C. BASAGLIA BARBOSA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0027919-43.2009.8.11.0041 – 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: 0014168-52.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO FRANCISCO BATISTA (EXECUTADO)

IVAZIL COM. E REPRESENTACOES LTDA (EXECUTADO)

ZILDINETE FRANCISCA BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014168-52.2010.8.11.0041 – 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: 0021547-78.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L.C.M. HARAOUI (EXECUTADO)

LARISSA CAMPOS MACEDO HARAOUI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021547-78.2009.8.11.0041 – 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: 0008529-53.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVSOFT INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

CHARLES SAUL BUBLITZ (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008529-53.2010.8.11.0041 – 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: 0005627-84.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIPECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GUILHERME JUNIOR OAB - MT2615-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005627-84.1997.8.11.0041 – 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: 0010640-10.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIZARETE L. KURTZ (EXECUTADO)

LIZARETE DE LIMA KURTZ (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010640-10.2010.8.11.0041 – 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: 0011810-66.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA TROPICAL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011810-66.2000.8.11.0041 – 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 
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FISCAL

Processo Número: 0028221-38.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0028221-38.2010.8.11.0041 – 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: 0046873-35.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAOZITO TAVARES GOMES (EXECUTADO)

TAVARES GOMES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ROSSANA PATRICIA TAVARES GOMES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0046873-35.2012.8.11.0041 – 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: 0029887-11.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTI-K MODAS LTDA - ME (EXECUTADO)

KELLY CRISTINA CAZULA TRAVAIN (EXECUTADO)

WANDERLEY RODRIGUES TRAVAIN (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0029887-11.2009.8.11.0041 – 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, 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: 0013340-17.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES STRADA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013340-17.2014.8.11.0041 – 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: 0004220-14.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIPECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME JUNIOR OAB - MT2615-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0004220-14.1995.8.11.0041 – 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: 0021111-12.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL BURITTI LTDA - ME (EXECUTADO)

CLEBER FONTES DE BARROS (EXECUTADO)

CLEITON FONTES DE BARROS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021111-12.2015.8.11.0041 – 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: 0013978-84.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRAIAN CELSO DA SILVA (EXECUTADO)

LUCIANE BEGOTTO DA SILVA (EXECUTADO)

PAMPA DISTRIBUIDORA DE CONVITES E BRINDES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013978-84.2013.8.11.0041 – 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: 0006778-31.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ADOLFO SCHIRACH SILVEIRA CRISPIM (EXECUTADO)

RODRIGO RIGOLON (EXECUTADO)

MARCOS ARTHUR CRESTAN (EXECUTADO)

MARCIO RIGOLON (EXECUTADO)

CLIMATHERM SOLUCOES ECOLOGICAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006778-31.2010.8.11.0041 – 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: 0028208-68.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALAERSON PEREIRA (EXECUTADO)

F A PEREIRA DECORATIVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0028208-68.2012.8.11.0041 – 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: 0006085-52.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO KUBO (EXECUTADO)

MARIO KUBO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006085-52.2007.8.11.0041 – 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: 0031076-87.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NORBERTO OTILIO WIEGERT JUNIOR (EXECUTADO)

B E TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

MICHELI VALDIRLEIA WIEGERT (EXECUTADO)

ANDRIGO GASPAR WIEGERT (EXECUTADO)

CRISTINA ISABEL WIEGERT (EXECUTADO)

CAROLINE WIEGERT DALTRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031076-87.2010.8.11.0041 – 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: 0028616-30.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UBIRAJARA PERDOMO ORRIGO (EXECUTADO)

UBIRAJARA PERDOMO ORRIGO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0028616-30.2010.8.11.0041 – 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: 0048099-07.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELTON FREIRE DE ALENCAR (EXECUTADO)

ANGELTON FREIRE DE ALENCAR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0048099-07.2014.8.11.0041 – 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: 0027430-69.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIO RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

MERCEARIA TONINHO LTDA ME - ME (EXECUTADO)

MARILENE SILVA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0027430-69.2010.8.11.0041 – 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: 0036572-58.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ EDUARDO FALCO PIRES CORREA (EXECUTADO)

OI S.A (EXECUTADO)

ALEX WALDEMAR ZORNIG (EXECUTADO)

MAXIM MEDVEDOVSKY (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036572-58.2014.8.11.0041 – 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: 0007100-71.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J CAMARGO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0007100-71.1998.8.11.0041 – 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-128 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO

Processo Número: 0001602-38.1991.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUILO DE SOUSA (REU)

 

Certifico que o Processo nº 0001602-38.1991.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) - 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: 0024661-20.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAST PETROLEO LTDA. (EXECUTADO)

COPAPE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTIAGO (EXECUTADO)

HASTCO TERMINAIS E ARMAZENS GERAIS LTDA. (EXECUTADO)

MARIO DUARTE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0024661-20.2012.8.11.0041 – 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: 0006486-70.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006486-70.2015.8.11.0041 – 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: 0010158-57.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSOS CLINICA E DISTRIBUIDORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA 

- ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010158-57.2013.8.11.0041 – 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: 0014236-26.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANDRO JONIOR TONIAZZO (EXECUTADO)

MAX ARIEL TONIAZZO (EXECUTADO)

COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014236-26.2015.8.11.0041 – 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: 0005352-76.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SABAO DO LAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005352-76.2013.8.11.0041 – 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: 0015469-29.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA PATRICIA BISPO (EXECUTADO)

THIAGO ELISON NUNES MACEDO (EXECUTADO)

TREVO AUTO REFORMADORA E COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015469-29.2013.8.11.0041 – 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: 0011919-26.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

José Sebastião de Campos Sobrinho OAB - MT6203-O (ADVOGADO(A))

GIANMARCO COSTABEBER OAB - PR56120-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0011919-26.2013.8.11.0041 – 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: 0010453-94.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMES ANAMIAS DE ANDRADE-MT (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010453-94.2013.8.11.0041 – 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: 0020652-49.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N C INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

PEDRO FARIAS FILHO (EXECUTADO)

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020652-49.2011.8.11.0041 – 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: 0030775-43.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBINSON KAZY SOM - EPP (EXECUTADO)

ROBINSON KAZY SOM (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030775-43.2010.8.11.0041 – 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: 0030687-05.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. R VIDRACARIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

EFIGENIA GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030687-05.2010.8.11.0041 – 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: 0015571-56.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MELLO & AMORIM LTDA - ME (EXECUTADO)

PAULO CESAR PEREIRA DE MELLO (EXECUTADO)

VALDINEIA RODRIGUES DE AMORIM (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015571-56.2010.8.11.0041 – 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: 0049072-93.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS WALTER ZENITI KOBORI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0049072-93.2013.8.11.0041 – 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: 0010174-11.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAT CELULAR S A (EXECUTADO)

ERNESTO DANIEL GARDELLIANO (EXECUTADO)

GETULIO NERY CARDOSO (EXECUTADO)

ARCADIO LUIS MARTINEZ GARCIA (EXECUTADO)

GUILHERME SILVERIO PORTELA SANTOS (EXECUTADO)

FERNANDO ABELLA GARCIA (EXECUTADO)

PAULO CESAR PEREIRA TEIXEIRA (EXECUTADO)

ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA (EXECUTADO)

FRANCISCO JOSE AZEVEDO PADINHA (EXECUTADO)

ALEXANDRE JORGE MIZIARA (EXECUTADO)

MARIO CESAR PEREIRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

LUIS ANDRE CARPINTERO BLANCO (EXECUTADO)

JAVIER RODRIGUEZ GARCIA (EXECUTADO)

ANTONIO CARLOS HAIDAMUS MONTEIRO (EXECUTADO)

ROBERTO IUNES BRITO (EXECUTADO)

LUIS FILIPE SARAIVA CASTEL BRANCO DE AVELAR (EXECUTADO)

JOSE CARLOS DE LA ROSA GUARDIOLA (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0010174-11.2013.8.11.0041 – 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: 0013371-76.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SINVAL CAVALCANTE BRASIL (EXECUTADO)

FARLEY GONCALVES DA ROCHA (EXECUTADO)

TOPERBAAL-ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013371-76.2010.8.11.0041 – 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: 0018110-87.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUTAI 661 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018110-87.2013.8.11.0041 – 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: 0018891-41.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAIDE DAIANE COSTA CAMPOS (EXECUTADO)

L. D. COSTA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018891-41.2015.8.11.0041 – 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: 0028158-13.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA BONETTI MOREIRA (EXECUTADO)

POP JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 

(EXECUTADO)

AGNES LUIZ MOREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0028158-13.2010.8.11.0041 – 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: 0039947-43.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J.C. OLIVEIRA JR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039947-43.2009.8.11.0041 – 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: 0006291-56.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSARIA DE ARRUDA MELO (EXECUTADO)

C. G. M. PRESENTES LTDA - ME (EXECUTADO)

SELMA DE ARRUDA MELO (EXECUTADO)

CAROLINA DE MELO MOREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006291-56.2013.8.11.0041 – 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: 0040731-78.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRO IVO CIMA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040731-78.2013.8.11.0041 – 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: 0021893-19.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T HAIS COMERCIO DE FLORES E SERVICOS DE DECORACOES DE FESTAS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

THAIS GONCALVES (EXECUTADO)

NEIDE CRISTINA PEROTTO (EXECUTADO)

MARIA JOSE FIGERNO DA SILVA (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0021893-19.2015.8.11.0041 – 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: 0014223-03.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GARBIN & ABREU LTDA - ME (EXECUTADO)

ERVI GARBIN (EXECUTADO)

JOSE MARIA FELIX DE ABREU (EXECUTADO)

CLEUDES TEREZINHA ZANROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014223-03.2010.8.11.0041 – 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: 0010074-13.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010074-13.2000.8.11.0041 – 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: 0029184-80.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO COELHO DA COSTA (EXECUTADO)

A COELHO DA COSTA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0029184-80.2009.8.11.0041 – 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: 0015432-07.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TERESINHA WIEGERT (EXECUTADO)

LINCK E WIEGERT LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015432-07.2010.8.11.0041 – 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: 0027523-66.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR YOSHIMURA (EXECUTADO)

R P PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

DARCI YOSHIMURA (EXECUTADO)

RODRIGO YOSHIMURA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0027523-66.2009.8.11.0041 – 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: 0032954-08.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VAUDETE PITON DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032954-08.2014.8.11.0041 – 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: 0032600-90.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DIAS DO PRADO (EXECUTADO)

LUIS PAVARIN FILHO (EXECUTADO)

MARIA ANGELA CORREA LEITE (EXECUTADO)

DORVAIR APARECIDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

MAURICIO DO NASCIMENTO PINTO DE ABREU (EXECUTADO)

DARK OIL DO BRASIL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032600-90.2008.8.11.0041 – 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: 0034556-83.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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GUARANA PANTANAL LTDA - ME (EXECUTADO)

ROSANE LAMMEL (EXECUTADO)

ALFRIDA MAGDANS LAMMEL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034556-83.2004.8.11.0041 – 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: 0030404-79.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030404-79.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 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: 0004030-21.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO SEBASTIAO DIAS DE FARIA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004030-21.2013.8.11.0041 – 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: 0003118-68.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DUILIO RIBEIRO BRAGA JUNIOR (EXECUTADO)

LIBRA COMERCIAL DE CALCADOS LTDA (EXECUTADO)

AGROPECUARIA CACHOEIRA LTDA (EXECUTADO)

ALINA MUSSI RIBEIRO BRAGA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003118-68.2006.8.11.0041 – 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: 0013435-86.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO RENDY CASSEATTI (EXECUTADO)

ALBERTO DOMINGUES SOBRINHO (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA (EXECUTADO)

ESTEVES RUIZ DE CAMARGO (EXECUTADO)

TELE-SERVS PHYTO GOLD MT LTDA. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013435-86.2010.8.11.0041 – 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: 0012995-51.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012995-51.2014.8.11.0041 – 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: 0004442-54.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

H L TELEINFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

HELEN SIMONY MARIA DE LIMA (EXECUTADO)

JOSE ARMANDO LIMA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004442-54.2010.8.11.0041 – 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: 0012220-02.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

SERVIDIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

ROBERTO ALVES PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012220-02.2015.8.11.0041 – 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.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036277-94.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR SOLANO (EXECUTADO)

ISMAEL TORRES (EXECUTADO)

EBER ANTUNES MENDONCA (EXECUTADO)

MARLENE ANTUNES PEREIRA (EXECUTADO)

CLINEAR CLIMATIZACAO PECAS E SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036277-94.2009.8.11.0041 – 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: 0013021-06.2001.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO E REPRESENTACAO FRIOESTE LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013021-06.2001.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 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: 0012773-64.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO NOVA VIDA LTDA (EXECUTADO)

LAURI WALDIR CHAULET (EXECUTADO)

ALFRIDA WOLFRAN CHAULET (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012773-64.2006.8.11.0041 – 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: 0022952-57.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. C. COMERCIO E CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022952-57.2006.8.11.0041 – 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: 0004664-47.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MONTANHA TRANSPORTES E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004664-47.1995.8.11.0041 – 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: 0011686-34.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EORAIDE MARIA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

EORAIDE MARIA DE ALMEIDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011686-34.2010.8.11.0041 – 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: 0014594-69.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILDA ANDRADE GOIS (EXECUTADO)

MARILDA ANDRADE GOIS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014594-69.2007.8.11.0041 – 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: 0014307-96.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO CORTES MACEDO (EXECUTADO)

ARMANDO CORTES MACEDO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014307-96.2013.8.11.0041 – 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: 0027225-11.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRIOMAR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

SANDRIOMAR DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0027225-11.2008.8.11.0041 – 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: 0026847-45.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GARON RIBEIRO E MORAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0026847-45.2014.8.11.0041 – 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: 0006551-85.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L C BARCELOS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DE LAIA (EXECUTADO)

MARIA SILVA DA FONSECA LAIA (EXECUTADO)

GOLFE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

MARLENE DAS GRACAS LAZARI (EXECUTADO)

JAIR LAZARI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006551-85.2003.8.11.0041 – 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: 0031084-64.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRIGO GASPAR WIEGERT (EXECUTADO)

CRISTINA ISABEL WIEGERT (EXECUTADO)

MICHELI VALDIRLEIA WIEGERT (EXECUTADO)

CAROLINE WIEGERT DALTRO (EXECUTADO)

NORBERTO OTILIO WIEGERT JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031084-64.2010.8.11.0041 – 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: 0015985-93.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIAGDA DOS SANTOS MOREIRA (EXECUTADO)

ARIAGDA DOS SANTOS MOREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015985-93.2006.8.11.0041 – 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: 0005810-98.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO COMERCIAL LTDA (EXECUTADO)

ROSANGELA APARECIDA BELISARIO DA SILVA (EXECUTADO)

EDUARDO TADEU PEIXOTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005810-98.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 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: 0021704-51.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAKELINE TEREZINHA FERRETTO (EXECUTADO)

J. T. FERRETTO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021704-51.2009.8.11.0041 – 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: 0000624-02.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA GUIMARAES MENDONCA (EXECUTADO)

G MENDONCA & CIA LTDA (EXECUTADO)

GERSON MENDONCA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000624-02.2007.8.11.0041 – 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.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012660-71.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N Z FARIAS FOTO (EXECUTADO)

NELMA ZAMBONINI FARIAS CANDIDA PEREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012660-71.2010.8.11.0041 – 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: 0006164-26.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REDE SIS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

RENATO TORTORO CAMPOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006164-26.2010.8.11.0041 – 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: 0034373-39.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO SHIMAZAKI (EXECUTADO)

TRANSCOXIPO TRANSPORTES E AUTO PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO SPERINI (EXECUTADO)

LUIZ ANTONIO RORATO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034373-39.2009.8.11.0041 – 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: 0015199-78.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA DE FIGUEIREDO LOUREIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015199-78.2008.8.11.0041 – 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: 0021192-58.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTINA MARIA DELGADO (EXECUTADO)

HERBERT COSTA THOMANN (EXECUTADO)

JUAIL DE MELO SANTANA (EXECUTADO)

MOACIR ATAIDES THOMANN (EXECUTADO)

ADVANCE OTICA E JOALHERIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA OAB - MT13953-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0021192-58.2015.8.11.0041 – 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: 0022039-70.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SILMA BRAZ (EXECUTADO)

MARIA SILMA BRAZ (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022039-70.2009.8.11.0041 – 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: 0004031-35.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DIAS DE FARIAS (EXECUTADO)

WALFREDO RAIMUNDO ADORNO MOURA (EXECUTADO)

PANTECH BRASIL COMERCIALIZACAO DE CELULARES LTDA. 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004031-35.2015.8.11.0041 – 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: 0040640-56.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FIAT ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040640-56.2011.8.11.0041 – 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, 
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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: 0044496-91.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU LEITE DOS SANTOS (EXECUTADO)

VALERIA BATISTA REZENDE (EXECUTADO)

HAMILTON CARDOSO DE SOUZA (EXECUTADO)

ANTONIO CARLOS MEDINA SANTOS (EXECUTADO)

GENTIL SOUZA (EXECUTADO)

NORTE SUL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0044496-91.2012.8.11.0041 – 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: 0011943-59.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILIAN ROBERTO PEREIRA DE SENA - ME (EXECUTADO)

WILIAN ROBERTO PEREIRA SENA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011943-59.2010.8.11.0041 – 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: 0006177-49.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDENY MARTINS REZENDE (EXECUTADO)

ANTONIO ERNANI KUHN (EXECUTADO)

CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006177-49.2015.8.11.0041 – 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: 0025353-63.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PARANA-DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA AUTOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0025353-63.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 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: 0022735-67.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA GONCALVES PINHEIRO PIMENTA (EXECUTADO)

MAISON ROYALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

ALEX SPINELLI PIMENTA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022735-67.2013.8.11.0041 – 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: 0045276-60.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABELLA ESTOFADOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045276-60.2014.8.11.0041 – 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: 0022785-98.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAN PEREIRA ALVES (EXECUTADO)

ELIAN P ALVES - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022785-98.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 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: 0031449-94.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE PAULA GOMES (EXECUTADO)

ROBERTO DE PAULA GOMES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031449-94.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 
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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: 0006865-50.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUTAI 661 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006865-50.2011.8.11.0041 – 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: 0014713-30.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETH ARNAUT LOPES CARROCIA (EXECUTADO)

MIGUEL ANGELO CARROCIA (EXECUTADO)

DROGARIA EXPRESS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014713-30.2007.8.11.0041 – 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: 0012984-66.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RITA MARIA MAMPRIM BALBINO (EXECUTADO)

FARMASTER-PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA (EXECUTADO)

ASSOCIACAO DAS FARMACIAS E DROGARIAS INDEPENDENTES DO E 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012984-66.2007.8.11.0041 – 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: 0035915-87.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO GARCIA MERINO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0035915-87.2012.8.11.0041 – 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: 0020448-63.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON JAIR PEREIRA (EXECUTADO)

ROBSON JAIR PEREIRA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020448-63.2015.8.11.0041 – 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: 0007848-83.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CARMEM DE OLIVEIRA BAIA (EXECUTADO)

ALTO GIRO ENCARTELADORA LTDA. - EPP (EXECUTADO)

EVANIO DE OLIVEIRA BAIA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007848-83.2010.8.11.0041 – 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: 0004384-76.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DORIVAL SANCHES ALONSO (EXECUTADO)

BRASTINTAS LTDA (EXECUTADO)

VERA LUCIA LUSTOSA BARBOSA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004384-76.1995.8.11.0041 – 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: 0022859-55.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ANDERSON LUIZ - ME (EXECUTADO)

MARCIO ANDERSON LUIZ (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022859-55.2010.8.11.0041 – 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 
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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: 0015508-26.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER FERNANDES ALVES - ME (EXECUTADO)

WAGNER FERNANDES ALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015508-26.2013.8.11.0041 – 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: 0052169-04.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0052169-04.2013.8.11.0041 – 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: 0056796-51.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CETELEM BRASIL S.A.-CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0056796-51.2013.8.11.0041 – 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: 0021094-73.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DE MENDONCA (EXECUTADO)

GUILHERME DE MENDONCA (EXECUTADO)

Jeonathãn Suel Dias (EXECUTADO)

JANDYRA IGNACIO DE CAMPOS (EXECUTADO)

DARCIO CAMPOS GONCALVES (EXECUTADO)

DM2 CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021094-73.2015.8.11.0041 – 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: 0025809-37.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON RODRIGUES PAES (EXECUTADO)

MARINETE BARCELO DE SOUZA (EXECUTADO)

S M COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA ME - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0025809-37.2010.8.11.0041 – 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: 0017042-49.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVINO FERREIRA DE ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

SERIEMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (EXECUTADO)

MARCOS ANTONIO BOLSONELLO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017042-49.2006.8.11.0041 – 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.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018120-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO RODRIGUES BOVO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773-O (ADVOGADO(A))

GILBERTO LOPES THEODORO OAB - SP139970 (ADVOGADO(A))

RAFAEL ANTONIETTI MATTHES OAB - SP296899 (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. Considerando a informação de que 

não foi encontrada nenhuma guia vinculada referente ao recolhimento das 

custas e taxa judiciária, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, sanar tal irregularidade, sob pena de cancelamento e 

extinção do feito, nos termos do art. 290, do CPC-2015. Após, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31726 Nr: 837-54.2016.811.0053
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 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCE DELGADO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natanael Moltocaro Fiuza - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDA: DULCE DELGADO E SILVA

Vistos.

 Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de DULCE DELGADO E SILVA, 

devidamente qualificada, almejando a condenação da parte requerida para 

que promova a reparação integral do dano ambiental ocasionado na área 

de preservação permanente localizada na margem do Rio Cuiabá, próxima 

a comunidade Barranco Alto II, no Município de Santo Antônio de Leverger 

(MT), seja mediante a recuperação da área, compensação e/ou 

indenização ambiental.

Sustenta o d. representante do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL que em 

decorrência das atividades desenvolvidas pelo Projeto Verde Rio, na 

vistoria realizada em 21.6.2012, foram constatados danos ambientais de 

grande monta no imóvel rural localizado na margem do Rio Cuiabá, próximo 

à comunidade Barranco Alto II, no Município de Santo Antônio de Leverger 

(MT), pertencente à parte requerida DULCE DELGADO E SILVA.

Segundo o autor coletivo, na oportunidade restou verificada a supressão 

de vegetação em área de preservação permanente e construções dentro 

dos seus limites, bem assim graves processos erosivos no talude do Rio 

Cuiabá e depósito indevido de resíduos sólidos na APP.

 A inicial vem instruída com os documentos de fls. 12/78.

Citada (fl. 85), a parte requerida, mediante a Defensoria Pública Estadual, 

apresentou contestação às fls. 97/98. Impugnação à contestação da parte 

requerente se encontra às fls. 100/101.

Instadas a especificar as provas que pretendem produzir (fl. 176), 

enquanto a parte requerente pugnou pelo julgamento antecipado (fl. 178), 

a parte requerida manifestou pela produção de prova pericial e 

testemunhal.

É o relatório. DECIDO.

O processo está em ordem.

 Inexistem preliminares a serem analisadas.

As circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a transação. 

Assim, sem prejuízo de tentativa de conciliação no início da audiência de 

instrução e julgamento, passo a sanear o processo desde logo.

As matérias controvertidas nos presentes autos são: a) possível 

supressão de vegetação na área de preservação permanente descrita na 

inicial; b) possível construção realizada na área de preservação 

permanente descrita na inicial; c) possíveis processos erosivos junto ao 

talude do Rio Cuiabá, mormente na propriedade rural descrita na inicial; e 

d) depósito inadequado de resíduos sólidos na área de preservação 

permanente descrita na inicial.

Instadas as partes, somente a parte requerida pugnou pela produção de 

prova, consistente em perícia e na oitiva de testemunha (fl. 104).

Em atenção aos princípios do contraditório e o da ampla defesa, bem 

assim diante do pedido formulado pelos autores, DEFIRO o pedido de 

prova pericial, para tanto, nomeio o perito o Sr. LINDOMAR ROCHA 

RODRIGUES, graduado em Engenharia Florestal, devidamente inscrito no 

CREA/MT, sob o n. 06772/D, domiciliado na Av. Rubens de Mendonça, 

1856, Edifício Cuiabá Office Tower, Sala 501, Bairro Bosque da Saúde, 

telefones: (65) 9971-9436 / 3023-3598, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso.

Desde já, fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo pericial 

(CPC, art. 465), a contar da ciência da data e do local designados pelo juiz 

ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova (CPC, art. 

474), bem assim DETERMINO:

1. INTIMAÇÃO das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem o 

impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso), indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos (CPC, art. 465, §1º);

2. Decorrido o prazo consignado no item 1., com ou sem manifestação das 

partes, promova-se a INTIMAÇÃO do perito para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar a proposta de honorários, currículo com comprovação de 

especialização e contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais (CPC, art. 

465, §2º). No mesmo prazo, poderá o perito escusar-se por motivo de 

impedimento ou suspeição (CPC, art. 467); e

3. Apresentada a proposta de honorários periciais – item 2. –, promova-se 

a INTIMAÇÃO das partes para, querendo, manifestarem-se a respeito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos para deliberação.

5. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 27 de abril de 2020.

(assinado digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40672 Nr: 1927-39.2018.811.0082

 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: DELCIO RAIMUNDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA 

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZABETH MARCEDO SILVA - 

OAB:6912, JOÃO JACQUES DA COSTA - OAB:7.318-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, tornando 

definitiva a liminar concedida nos autos (fls. 148/152), para DECLARAR a 

prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em 

relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração 

n. 140.247 de 13.6.2011, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do 

Processo Administrativo n. 530.777/2011, 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.

2.2. JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

1.1. CONDENO a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO ao 

pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$24.500,00 (vinte e 

quatro mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, 

inciso I, do Código de Processo Civil.

2.3. Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

2.4. Comunique-se a i. Relatora do RAI n. 1013776-43.2018.8.11.0000, 

Desembargadora ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, a respeito da 

presente sentença, enviando-lhe cópia.

 2.5. Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma 

vez que o direito controvertido tem valor certo – R$240.043,00 (duzentos 

e quarenta mil e quarenta e três reais) –, não excedente a 500 

(quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

2.6. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo-se com as baixas de estilo.

2.7. P.R.I.C.

Cuiabá, 27 de abril de 2020.

(assinada digitalmente)

 Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 51652 Nr: 868-79.2019.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO NUNES DELGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Santos - 

OAB:2739/MT, VITHOR CÉSAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA - 

OAB:22.996/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:
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2.1. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por não 

vislumbrar vícios de legalidade nos Protestos números 6030187 

(relacionado a CDA n. 2017470160) e 6030336 (relacionado a CDA n. 

20176900), efetivados pelo ESTADO DE MATO GROSSO perante o 4º 

Serviço Notarial de Cuiabá em face da parte requerida ANTÔNIO NUNES 

DELGADO.

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 requerente ANTÔNIO NUNES DELGADO ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 

R$3.650,00 (três mil, seiscentos e cinquenta reais), com fundamento no 

art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.4. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo-se com as baixas de estilo.

2.5. P.R.I.C.

Cuiabá, 27 de abril de 2020.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

Varas Criminais

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 349141 Nr: 10130-86.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATSON MAURO MELO DE FREITAS, 

ÉDERSON JOSÉ DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:10657/MT

 Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, CANCELO a realização da Sessão designada para o dia 

07/05/2020.

DESIGNO SESSÃO DE INSTRUÇÃO para o dia 11/08/2020, às 14h00min, 

oportunidade em que ocorrerá a oitiva das testemunhas Jonardo da Costa 

Ferreira, Eduardo Roberto Faria Martins e CAP PM Alexssandro 

Marcondes Freitag.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 529530 Nr: 21327-62.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIMMY ROHLING DUPIM CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16561

 Em cumprimento ao disposto no art. 1º da Ordem de Serviço n. 

001/2020/11ªV.CRIM., do MM. Juiz de Direito Marcos Faleiros da Silva, 

IMPULSIONO os autos, para DESIGNAR Sessão de Instrução para 

inquirição da testemunha de acusação TEN CEL PM MARIOWILLIAN 

RIBEIRO FUJINAKA, a ser realizada no dia 08 de OUTUBRO de 2020, às 

16:30h, na sala de audiência da 11ª Vara Especializada da Justiça Militar 

da Comarca de Cuiabá.

Requisite-se a testemunha TEN CEL PM MARIOWILLIAN RIBEIRO 

FUJINAKA, atualmente lotado na ESCOLA TIRADENTES - NOVA MUTUM, 

que será(ão) inquirido(s) por meio de sistema de videoconferência e 

requisitado(s) pelo superior hierárquico para comparecer devidamente 

fardado no 14º Comando Regional da PMMT de Nova Mutum/MT, ( E-Mail: 

cr14@pm.mt.gov.br), no dia e horário acima mencionado.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 598339 Nr: 38966-59.2019.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE ALVES SOUSA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

Tendo em vista recurso de apelação interposto fls. 1961/2021, cumpra-se 

o disposto no art. 1.010, §§ 1° a 3°, do CPC/2015.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 605640 Nr: 45353-90.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/MT

 Em cumprimento ao disposto no art. 1º da Ordem de Serviço n. 

001/2020/11ªV.CRIM., do MM. Juiz de Direito Marcos Faleiros da Silva, 

IMPULSIONO os autos, para DESIGNAR Sessão para Interrogatório do réu 

3º SGT PM SIDNEY DO NASCIMENTO, atualmente lotado na 12ª CIPM - 

BARRA DO BUGRES, que será(ão) inquirido(s) por meio de sistema de 

videoconferência e requisitado(s) pelo superior hierárquico para 

comparecer no 7º Comando Regional da PMMT de Tangará da Serra/MT, ( 

E-Mail: cr7@pm.mt.gov.br), no dia 22 de OUTUBRO de 2020, às 16:30h.

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 o(s) 

Acusado deverá (ão) comparecer para ser interrogado, conforme acima 

indicado, facultando o comparecimento em quaisquer lugares.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 620251 Nr: 9609-97.2020.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CGDPMDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA, MRMDS, MMDS, JPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON DA SILVA 

MARQUES - OAB:16877/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 11.190, PAULO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:16686/O

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reiteração da revogação da prisão 

preventiva em favor de 3º SGT PM MAURO ROBERTO MARTINS DA SILVA 

e do 3º SGT PM MARCO AURÉLIO DESSBESSELL, bem como o pedido de 

prisão domiciliar dos investigados SUB TEN PM MÁRCIO MARTINS DA 

SILVA e do 2º SGT PM JOSÉ PEREIRA DA CUNHA, de maneira que 

mantendo intactos os fundamentos da decisão de decretação da 

prisão.Ademais, oficie ao 4ºComando Regional da Polícia Militar do Estado 

de Mato Grosso, sediado na cidade Rondonópolis, determinando para que 

adote todas as mediadas sanitárias necessárias, a fim de preservar a 

saúde dos custodiados, diante da PANDAMIA do COVID-19, nos termos da 

PORTARIA Nº 04/GCG/PMMT de 19Mar2020. Ciência ao Ministério 

Público.Intime-se.Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020.Marcos Faleiros da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 621388 Nr: 10443-03.2020.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RINALDO DA CRUZ OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO BENEDICTO DE AMORIM 

VALIM FRANCO - OAB:14147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.No que tange 

ao procedimento, o Novo Código de Processo Civil - NCPC, em seu art. 

334, determina que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais 

e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará 

audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a Procuradoria Geral 

do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular n. 

003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação nos 

processos em que for Parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Assim, por ora, DEIXO de designar audiência de 

conciliação/mediação.CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar 

no prazo legal (arts. 335, inciso III, e 183/NCPC) com as advertências dos 

artigos 319 a 321 e 344 do referido Codex. Apresentada contestação, 

intime-se a parte autora para impugná-la em 15 (quinze) dias, devendo se 

manifestar também acerca do julgamento antecipado da lide.Intimem-se.Às 

providências.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 561060 Nr: 4804-38.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELSON MORAIS DA COSTA, MIKAEL 

MAYCON DE ALMEIDA GOMES, RENATO DE SOUZA GERMANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO P. ESPÓSITO - 

OAB:4.813, IGOR SOUZA PEREIRA - OAB:21.582/0, JOÃO GABRIEL B. P. 

ESPÓSITO - OAB:23.778, Morgana Kamila Freires da Silva - 

OAB:24230/O

 Autos Código 561060

 Vistos,

Trata-se de analisar pedido de revogação da prisão preventiva de 

Odelson Morais da Costa e Mikael Maycon de Almeida Gomes, 

fundamentado na ausência dos requisitos legais, bem como na 

Recomendação n° 62 de 17 de março de 2020 (fls. 923/942).

 O Ministério Público se manifestou acerca do pedido às fls. 954/955 de 

forma contrária à liberdade dos acusados tendo em vista o grau de 

periculosidade social dos mesmos.

Decido.

Este Juízo está submetido à Recomendação n° 62 de 17 de março de 

2020- Conselho Nacional de Justiça (CNJ):

Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de 

conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos 

epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do 

vírus, considerem as seguintes medidas:

 I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do 

Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, 

lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos 

ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas 

com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

 b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com 

ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde 

lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com 

medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição 

internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a 

propagação do novo coronavírus;

 c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias 

ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave 

ameaça à pessoa;

Aos acusados é imputado o crime de homicídio duplamente qualificado, em 

face da vítima Hugo Adolfo Artivo, no dia 03.10.2018.

 Como já salientado nas decisões anteriores, infere-se destes autos, 

conforme relatado pela autoridade policial, que os mesmos são membro de 

organização criminosa, cuja função é denominada “disciplina do Comando 

Vermelho”, e que inclusive Odelson e Mikael Maycon são apontados como 

pessoas temidas no bairro por aplicar “salves” em nome da facção 

Comando Vermelho.

 Há também, documentos nos autos que informam que o acusado Odelson, 

também conhecido por “Negão do Bar”, possui um bar que funciona como 

ponto de venda de drogas, e que o mesmo anda armado pela região onde 

reside.

Não obstante, denota-se dos autos o temor causado nas testemunhas, 

especialmente a família da vítima, pois há informações de que o filho da 

mesma também estaria sofrendo ameaças de morte do acusado.

 E em que pese a instrução já tenha se encerrado, o temor nas pessoas 

ainda persiste, em razão da periculosidade demonstrada pelo 

comportamento dos acusados.

Ademais, reitero que há evidência nestes autos, conforme relatado pela 

autoridade policial, amparada pela sua equipe de investigações, de que os 

acusados são renitentes na prática delitiva, especialmente no âmbito da 

organização criminosa.

 Diante disto, em que pese a aludida recomendação do CNJ, além dos 

acusados não se enquadrarem no grupo de riscos, a crise do coronavírus 

não pode ser utilizada como fundamento para liberar de forma 

indiscriminada todos os presos.

 Neste sentido, importante ressaltar importante posicionamento do 

Eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, “a 

crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de 

pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre 

para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em 

ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o 

sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a 

coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente 

tutelados na norma penal.” (HC nº 567.408/RJ).

Por estas razões, somada aos fundamentos expostos nas decisões 

anteriores, considerando que o periculum libertatis ainda sobressai nestes 

autos, e que as medidas cautelares diversas da prisão são ineficazes 

para promover a garantia da ordem pública, indefiro o pedido de 

revogação preventiva de Odelson Morais da Costa e Mikael Maycon de 

Almeida Gomes.

Por fim, após o período de quarentena, intime-se a defesa para apresentar 

os memoriais finais.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 585626 Nr: 27567-33.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS PEREIRA PLACIDO, MATHEWS DA 

CONCEIÇÃO ASSIS, LUIZ CARLOS SANTOS SALVADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - OAB:16.455

 Autos Código 585626 Vistos, Trata-se de Ação Penal Pública 

Incondicionada proposta pelo Ministério Público em face dos denunciados 

Lucas Pereira Plácido, Mathews da Conceição Assis e Luiz Carlos Santos 

Salvador, pela pratica, em tese, do crime descrito no art. art. 121, §2°, I, IV 

e 29 do Código Penal e 1°, §1°, 2º, §2° da Lei 12.850/2013. Faço a 

reanálise da prisão preventiva já decretada em face dos denunciados em 

atenção aos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo 

Penal.A prisão preventiva ora decretada em face dos denunciados tem 

por fundamento a garantia da ordem pública, fls. 257/259-verso.Em que 

pese o crime imputado aos denunciados segregados ter ocorrido em abril 

de 2019, observa-se do feito que Lucas e Mathews são 

afetos/pertencentes à facção criminosa, existindo ainda em desfavor de 

ambos diversos procedimentos criminais, o que demonstra que são 

useiros e vezeiros na prática delitiva.Como membros de facção criminosa, 

tais pessoas impõem medo às testemunhas arroladas nos procedimentos 

criminais, o que por vez macula a instrução processual e traz inúmeros 

embaraços à busca da verdade real.Ademais, é salutar relembrar que a 

instrução processual encontra—se em andamento, cujas testemunhas, em 

sua maioria, possuem endereço próximo à localidade onde os fatos se 

deram e os denunciados tem ali, endereço residencial, fato que demonstra 
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que a liberdade de Lucas e Mathews representa sérios riscos à instrução 

do feito, dado a extrema periculosidade. Intimem-se as partes para que 

tomem ciência quanto a existência de laudo às fls. 465/483. Após, volte o 

feito concluso para redesignação de audiência. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 

de abril de 2020. Flávio Miraglia Fernandes Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 466623 Nr: 6443-62.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RYSXTER ALVES SILVA, PAULINA ALVES 

DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RWLY GWLYT AFONSO 

ALVES SILVA - OAB:24299

 Autos Código 466623 Vistos, Trata-se de Ação Penal Pública 

Incondicionada proposta pelo Ministério Público em face dos denunciados 

Rysxter Alves Silva e Paulina Alves Duarte e, em razão do teor do art. 

316, parágrafo único, do Código de Processo Penal passo a analisar o 

prisão preventiva ora decretada. (...) Por estas razões, mantenho a 

segregação cautelar dos denunciados nos exatos termos já explanados 

ao longo deste procedimento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de abril 

de 2020. Flávio Miraglia Fernandes Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 479536 Nr: 19326-41.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEFF GONÇALO DA SILVA ZAMORE, FELIPE 

ALVES FIGUEIREDO, JHONATAN BATISTA DE ALMEIDA, WENDER 

MARTINS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Autos Código 479536 Vistos, Trata-se de reanalisar a prisão preventiva já 

decretada em face do pronunciado Aleff Gonçalo da Silva Zamore em 

razão do art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. (...) 

Deste modo, mantenho a segregação cautelar de Aleff Gonçalo da Siva 

Zamore .Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Flávio 

Miraglia Fernandes Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 426745 Nr: 2034-77.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLEI SABINO NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA para ABSOLVER o denunciado 

DARLEI SABINO NOVAES, brasileiro, convivente, desempregado, nascido 

em 15.12.1988, natural de Rio de Janeiro/RJ, portador de Cédula de 

Identidade RG n.º 2290928-1, inscrito no CPF sob n.° 049.514.361-83, filho 

de Dario Sabino Novaes, residente e domiciliado na Rua Roraima, Quadra 

34, Casa 16, Bairro CPA II, em Cuiabá/MT, das imputações que lhes são 

feitas nos autos, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.

DEFIRO a restituição da quantia de R$157,00 (cento e cinquenta e sete 

reais) e demais objetos apreendidos em poder do acusado (fl. 17), 

mediante termo nos autos, a ser retirado no prazo de até 90 (noventa) 

dias, a contar do trânsito em julgado. Decorrido o prazo e não havendo 

devolução, desde já, DECRETO o perdimento em favor da União, nos 

termos do artigo 122, do Código de Processo Penal.

Quanto aos demais objetos apreendidos, considerando que já foram 

restituídos, conforme fls. 23 e 29, DEIXO de deliberar a respeito.

Da sentença, intimem-se o Ministério Público, o defensor e o sentenciado, 

pessoalmente, indagando a eles sobre o desejo de recorrer o que será 

feito mediante termo, tudo a teor dos artigos 1420 e 1421, da CNGC/MT.

Sem custas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 432539 Nr: 8437-62.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO KEVIN PIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS RIAN VIEGAS DA 

SILVA - OAB:19.093

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o 

acusado LUCIANO KEVIN PIRES DA SILVA, brasileiro, solteiro, estudante, 

nascido em 18.12.1993, natural de Cuiabá/MT, portador de RG n.º 

2238668-8 SSP/MT, inscrito no CPF sob n.º 043.422.881-84, filho de 

Marleide Aparecida Pires dos Santos e Apolivan César Cavalcante da 

Silva, residente e domiciliado na Rua G, n.º 56, Quadra 07, Lote 24, Altos 

do Parque, em Cuiabá/MT, nas sanções do artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, 

inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006, assim como, para ABSOLVÊ-LO 

do delito previsto no artigo 35 da Lei de Tóxicos, com fundamento no artigo 

386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

 (...)

TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de LUCIANO 

KEVIN PIRES DA SILVA, no patamar de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses 

de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 780 

(setecentos e oitenta) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e 

ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 

1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

FIXO o regime prisional de início em FECHADO.

PERMITO-LHE aguardar também em liberdade o processo e julgamento de 

eventual recurso.

DECRETO o perdimento em favor da UNIÃO de 01 (um) celular LG, preto, 

apreendido à fl. 27.

DEFIRO a restituição do documento RG do acusado, apreendido à fl. 27.

Quanto à motocicleta apreendida (...) DEFIRO a restituição ao senhor 

VALDINEI ANGELO DE JESUS SILVA, portador do CPF n. 011.717.671-02, 

identificado como proprietário à fl. 44, mediante termo nos autos.

Da sentença, intimem-se o Ministério Público, o defensor e o condenado, 

pessoalmente, indagando a eles sobre o desejo de recorrer o que será 

feito mediante termo, tudo a teor dos artigos 1420 e 1421, da CNGC/MT.

 Custas pelo condenado, não cobráveis no momento, na forma do §3º, do 

art. 98, do novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 435133 Nr: 11347-62.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLEN KAMILLA DE ARRUDA BEZERRA, 

VALÉRIO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO EMANUEL MOREIRA 

LIMA - OAB:9983/MT, LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - 

OAB:10006/MT, RODRIGO MOREIRA MARINHO - OAB:18791/MT

 DISPOSIÇÃO FINAL: • CONDENADA a ré HELLEN KAMILLA DE ARRUDA 

BEZERRA nas penas do artigo 33, “caput” c/c artigo 40, inciso III, ambos 

da Lei de Tóxico, com pena definitiva fixada em definitivo em 04 (quatro) 

anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e em 480 (quatrocentos 

e oitenta) dias-multa, com estabelecimento do regime prisional de início no 

SEMIABERTO, permitindo-lhe recorrer em liberdade e revogando a cautelar 

de monitoração eletrônica;

 • CONDENADO o réu VALÉRIO PEREIRA DOS SANTOS nas penas do 

artigo 33, “caput” c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei de Tóxico, com 

pena definitiva fixada em definitivo em 07 (setes) anos de reclusão e 700 

(setecentos) dias-multa, com estabelecimento do regime prisional de início 

no FECHADO e decretada a prisão preventiva.

 DECRETO o perdimento em favor do Fundo Estadual sobre Drogas - 
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FUNESD, da quantia de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais), a ser creditada 

na conta do Banco do Brasil (001), agência: 3834-2, Conta Corrente: 

1042746-5; CNPJ: 03.507.415/0020-07.

Por se tratar de processo em que a condenada HELLEN KAMILLA 

aguardará em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso, nos 

termos do art. 8ª da Resolução n.º 113/2010 do CNJ, DEIXO de determinar 

a expedição de Guia de Execução Provisória quanto a ela.

Por outro lado, com relação ao condenado VALÉRIO, assim que 

comunicado o efetivo cumprimento do mandado de prisão preventiva, 

DETERMINO que se expeça guia de execução provisória de pena.

 Da sentença, intimem-se o Ministério Público, o defensor e os 

condenados, pessoalmente, indagando a eles sobre o desejo de recorrer 

o que será feito mediante termo, tudo a teor dos artigos 1420 e 1421, da 

CNGC/MT.

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, CONDENO os réus 

em proporções iguais ao pagamento das custas e despesas processuais, 

ficando, no entanto, suspensa a cobrança nos termos do §3º, do art. 98, 

do novo Código de Processo Civil somente em relação ao condenado 

VALÉRIO PEREIRA DOS SANTOS, que foi defendido pela defensoria 

pública.

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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 457680 Nr: 34977-50.2016.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO GUILHERME DE 

OLIVEIRA CHAVES - OAB:44.588/DF, FERNANDA REIS CARVALHO - 

OAB:40167, GEORGE ANDRADE ALVES - OAB:250.016, WLADIA 

BULHOES PERRUPATO GUIZARDI - OAB:14557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 - CGJ.

 Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do 

Requerente, de que foi DEFERIDO o pleito de fls. s. 442/446, BEM COMO, 

das medidas a serem cumpridas determinadas na decisão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 598124 Nr: 9573-23.2019.811.0064

 AÇÃO: Pedido de Busca e Apreensão Criminal->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDDDREFDR-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as defesas dos requeridos, os 

advogados Caio Fellupe Batista Vilamaior, OAB/MT 20699; Carlos Naves 

De Resende, OAB/MT N.º 19.167; Edival Vito OAB\MT 19.830, da r. 

decisão proferida em 24.04.2020, cuja parte dispositiva transcrevo a 

seguir: “(...)Diante de todo o exposto, em consonância como parecer 

ministerial, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva 

formulados por Francieli de Oliveira Rodrigues, Vanessa Pereira de Souza, 

Thiago Oliveira Santana, Augusto Felipe da Silva, Kaic Silva Lima e 

Jeferson Rodrigo Ribeiro Campos, com base nos fundamentos da decisão 

de fls. 262/394, acrescidos das razões expostas neste “decisum”.(...)”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 554173 Nr: 44760-95.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOIRES ANTONIO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: andre de albuquerque teixeira 

da silva - OAB:14054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 44760-95.2018.811.0042 – Cód. nº 554173.

VISTOS.

Cuida-se de pedido de restituição de coisa apreendida formulado por 

JOIRES ANTÔNIO MACIEL, o qual pleiteia a restituição do veículo TOYOTA 

– HILLUX, ano/modelo 2016/2016, cor vermelha, placa QBB- 3000, 

apreendido nos autos da Operação “Polygonum”

Às fls. 112/113, consta decisão da Vara Especializada do Meio Ambiente 

de Cuiabá DEFERINDO parcialmente os pedidos de restituição formulados 

por JOIRES ANTÔNIO MACIEL, SANDER LUIS MACIEL e ELIANE 

APARECIDA MACIEL, determinando tão somente a devolução dos 

equipamentos eletrônicos apreendidos, condicionadas à conclusão dos 

trabalhos periciais realizados pela POLITEC.

 Outrossim, fora determinado que fosse Oficiado à Delegacia 

Especializada do Meio Ambiente - DEMA, para que providenciasse as 

medidas necessárias para a entrega dos equipamentos eletrônicos.

 Às fls. 114, consta certidão redistribuindo estes autos por Dependência 

da Décima Primeira Vara Criminal Especializada da Justiça Militar para este 

Juízo.

 Tendo os autos aportado nesta Especializada, o digno Representante do 

Ministério Público tomou ciência da decisão proferida às fls. 112/113.

 Ás fls. 118/119, a defesa do Requerente juntou aos autos pedido para 

que a decisão de fls. 112/113, seja devidamente cumprida, bem como 

requerendo informações acerca do veículo Hillux 2016/2016, placa 

QBB-3000, a fim de saber o paradeiro do mesmo.

 É o relatório. Decido.

Preliminarmente, RATIFICO todos os atos decisórios e não decisórios, já 

praticados nos autos.

Compulsando detidamente os autos verifico que às fls. 112/113, consta 

decisão da Vara Especializada do Meio Ambiente desta Capital, ainda 

pendente de cumprimento.

 Desta forma, ante o teor da decisão de fls. 112/113, DEFIRO 

PARCIALMENTE os pedidos de restituição formulados por JOIRES 

ANTÔNIO MACIEL, SANDER LUIS MACIEL e ELIANE APARECIDA MACIEL 

(fls. 102/106), determinando tão somente a devolução dos equipamentos 

eletrônicos apreendidos, condicionada à conclusão dos trabalhos periciais 

pela POLITEC.

 OFICIE-SE à Autoridade Policial da DEMA/MT, para que adote as medidas 

necessárias para a entrega dos equipamentos eletrônicos, lavrando o 

competente Termo de Entrega.

 Cumpridas as diligências, DÊ-SE vista ao Ministério Público para que se 

manifeste acerca do pedido da defesa do Requerente às fls. 119.

 Às providências.

 CUMPRA-SE.

Cuiabá/MT, 26 de março de 2020.

 Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza de Direito

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1055553-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

J. G. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE EMILIA RAMOS DE ANDRADE OAB - MT25026/O 

(ADVOGADO(A))

JONES SOUZA VELHO OAB - MT16702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 
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DECISÃO Processo nº 1055553-45.2019.8.11.0041. Vistos. Compulsando 

os autos, verifico que quando do recebimento do expediente, foram 

deferidos alimentos provisionais, arbitrados na quantia equivalente a meio 

salário mínimo – id. 26519220. Em consulta ao Sistema PJE, verifico que a 

questão dos alimentos fora devidamente regulamentada, nesta data, na 

ação de alimentos de cód. 1015735-52.2020.8.11.0041. Desta forma, 

considerando que a questão dos alimentos já se encontra regulamentada 

em demanda autônoma, REVOGO os ALIMENTOS PROVISIONAIS 

arbitrados na decisão de id. 26519220, restando MANTIDAS as demais 

MEDIDAS PROTETIVAS, nos termos da sentença de id. 30687230. Com o 

decurso do prazo determinado de manutenção das medidas protetivas, 

certifique-se e ARQUIVE-SE o feito, com a adoção das formalidades de 

praxe. INTIME-SE a requerente, por meio de seu patrono – via DJE. 

INTIME-SE pessoalmente o requerido. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 

2020. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

ASSINADO DIGITALMENTE

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1008416-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. L. B. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. A. (REQUERIDO)

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 

SENTENÇA Processo: 1008416-33.2020.8.11.0041. REQUERENTE: INGRID 

LEAO BEZERRA, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: MARCOS DE SOUZA ALMEIDA Vistos etc. Ingrid 

Leão Bezerra requereu Medidas Protetivas em face de Marcos de Souza 

Almeida por ter sido, em tese, vítima de violência doméstica, conforme 

Boletim de Ocorrência que acompanha o requerimento. Recebida a ação, 

deferiu-se liminar tendo sido concedidas em favor da Requerente diversas 

medidas protetivas, conforme decisão de id n. 29616683, porém até o 

presente momento as partes sequer foram localizadas para serem 

intimadas. Relatado o necessário. Decido. Trata-se o presente feito de 

medida protetiva pleiteada e deferida à vítima, nos termos da Lei 

11.340/2006. Acerca da medida protetiva, o Superior Tribunal de Justiça 

firmou entendimento de que ela tem natureza jurídica de ação cautelar 

cível satisfativa, independendo, portanto, da propositura de qualquer outra 

ação. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 

11.340/20016 (LEI MARIA DA PENHA) INCIDÊNCIA NO ÂMBIO CÍVEL. 

NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CÍVIL EM CURSO. 1 As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteados de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas” (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido (REsp 1419421/GO, 

Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/02/2014, 

DJe 07/04/2014). Portanto, levando-se em consideração que a medida 

protetiva tem natureza cível e não penal, é certo que a concessão de 

qualquer das medidas constantes da Lei nº 11.340/06 exige a presença 

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

processo (artigo 300 do Código de Processo Civil). No caso em apreço, 

verifico que em 28 de fevereiro de 2020 as medidas protetivas pleiteadas 

pela vítima foram deferidas, todavia, transcorridos 02 (dois) meses, até o 

presente momento as partes sequer foram localizadas. Ademais, em 

análise aos autos verifiquei que não há nenhum outro endereço das 

partes, diligência que incumbia à Requerente manter atualizado. Nesse 

contexto, resta em evidência o descaso da Requerente com relação às 

medidas protetivas, porque transcorrido longo lapso temporal do 

requerimento e deferimento do pedido, até agora nem ela e nem o 

Requerido foram encontrados. Não obstante, inexiste qualquer notícia de 

novos episódios de violência doméstica envolvendo a Requerente e o 

Requerido. Dessa maneira, entendo que não há necessidade de 

manutenção das medidas protetivas outrora deferidas, haja vista que não 

mais subsiste o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

Salienta-se que as medidas protetivas devem ser aplicadas em caráter 

excepcional, não podendo perdurar eternamente, sob pena de causar 

constrangimento ilegal e insegurança jurídica. O que se vê dos autos é 

que houve mudança na situação fática, tanto é que a vítima jamais 

demonstrou interesse na manutenção das medidas protetivas e no 

prosseguimento regular do processo, razão pela qual a revogação das 

medidas protetivas se impõe, assim como resta evidenciado a perda 

superveniente do interesse de agir da Requerente. Desta forma, ausente o 

interesse de agir, a extinção do processo é medida a ser tomada. Nesse 

sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e da 

Jurisprudência pátria: RECURSO DE APELAÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

– APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS – EXTINÇÃO DO PROCESSO 

POR DESISTÊNCIA OU ABANDONO DA CAUSA – IRRESIGNAÇÃO 

MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – IRRELEVÂNCIA – 

DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS – RECURSO 

DESPROVIDOO. Interesse de agir decorre da efetiva necessidade de 

manutenção das medidas protetivas. Não havendo demonstração de uma 

situação atual de risco, correta a extinção do feito, sem resolução do 

mérito, independentemente da intimação pessoal da ofendida. (Ap 

60768/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 31/07/2015) – grifei. 

APELAÇÃO CRIMINAL. EXPEDIENTE DE MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. - A alteração da realidade 

fática, com o superveniente desaparecimento do interesse de agir, 

justifica o indeferimento das medidas protetivas de urgência anteriormente 

postuladas e a extinção do feito. (TJ-MG - APR: 10024102356508001 MG, 

Relator: Renato Martins Jacob, Data de Julgamento: 07/11/2013, Câmaras 

Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/11/2013). 

Ressalto, no entanto, que nada impede que a Requerente requeira a 

aplicação de novas medidas protetivas, caso caracterize novos fatos 

envolvendo violência doméstica e familiar. Diante do exposto, revogo as 

medidas protetivas deferidas nos autos (id n. 29616683) e, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente Ação, sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários. 

Cientifique-se o Ministério Público e, após, arquivem-se os autos mediante 

as baixas e anotações necessárias, nos termos da Instrução Normativa n. 

02/2020 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tatiane Colombo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1051249-03.2019.8.11.0041
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P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

E. S. N. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. J. D. J. F. (REQUERIDO)
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GRACIELLY ALVES CUNHA OAB - MT20287-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1051249-03.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ERICA 

SIMONE NASCIMENTO DA SILVA, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO REQUERIDO: WILLER JUNIOR DE JESUS FRANCA 

Vistos etc. Erica Simone Nascimento da Silva requereu Medida Protetiva 
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em face de Willer Junior de Jesus França por ter sido, em tese, vítima de 

violência doméstica. Recebida a ação, a liminar foi deferida com a 

aplicação de medida protetiva, conforme decisão de id n. 25875875. O 

Requerido foi devidamente intimado da decisão e apresentou defesa, 

alegando, em síntese, ausência de provas da materialidade do delito. 

Relatado o necessário. Decido. Tratam-se os presentes autos de medidas 

protetivas pleiteadas e deferidas à vítima Jaqueline de Moraes Nascimento 

Pedroso, nos termos da Lei 11.340/2006. Acerca da medida protetiva, o 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que ela tem natureza 

jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, portanto, da 

propositura de qualquer outra ação. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS 

PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/20016 (LEI MARIA DA PENHA) INCIDÊNCIA 

NO ÂMBIO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO 

POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CÍVIL EM CURSO. 1 As medidas 

protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos 

específicos para a concessão de cada uma, podem ser pleiteados de 

forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de violência 

doméstica contra a mulher, independentemente da existência, presente ou 

potencial, de processo crime ou ação principal contra o suposto agressor. 

2. Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de 

cautelar cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro 

processo cível ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente 

garantir a eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas 

é proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e 

das situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias 

de qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas” (DIAS. 

Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido (REsp 

1419421/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014). Portanto, levando-se em consideração que a 

medida protetiva tem natureza cível e não penal, é certo que a concessão 

de qualquer das medidas constantes da Lei nº 11.340/06 exige a 

presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil), razão 

pela qual não há que se discutir nestes autos acerca da ausência de 

provas da materialidade do delito e outras questões relativas à ação penal. 

No caso em apreço, a probabilidade do direito decorre da demonstração 

da existência de violência doméstica, o que se vê, ao menos neste 

momento, através do Boletim de Ocorrência contido nos autos e das 

declarações da Requerente perante a autoridade policial, bem como, dos 

demais documentos acostados ao feito. Por sua vez, o perigo de dano 

resta demonstrado desde o início da lide, tanto que foi deferido o pedido 

liminar e sequer houve contestação por parte do Requerido, o que torna 

necessário a manutenção das medidas protetivas deferidas. Ademais, 

máxime observar que a eventual espera da vítima na obtenção das 

medidas protetivas reivindicadas acarretaria risco ao resultado útil do 

processo. Somado a isso, o próprio Requerido consignou em sua defesa 

que iria cumprir as medidas protetivas, embora não concordasse com seu 

deferimento. Desta forma, impõe-se a manutenção das medidas protetivas, 

com a ressalva de que, ante o seu caráter excepcional, elas não podem 

perdurar eternamente, sob pena de causar constrangimento ilegal e 

insegurança jurídica. Nesse sentido é o entendimento atual do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO – MEDIDAS 

PROTETIVAS – LEI MARIA DA PENHA – DELITO DE AMEAÇA – 

ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – AUSÊNCIA DE 

COMUNICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS – ESGARÇAMENTO 

DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA – AUSÊNCIA DE 

RAZOABILIDADE NA MANUTENÇÃO DAS CAUTELARES – MEDIDAS 

PROTETIVAS REVOGADAS – RECURSO PROVIDO. A teor da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Sendo o deferimento de 

medidas protetivas à vítima uma medida de natureza cautelar, que impõe 

restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo, a sua duração temporal deve 

ser pautada pelo princípio da razoabilidade.” [RHC 33259/PI, Recurso 

Ordinário em Habeas Corpus 2012/0131545-8, da relatoria do Ministro 

Ribeiro Dantas, julgado em 17.10.2017]” No caso, a permanência das 

medidas protetivas quase um ano após o arquivamento do inquérito policial 

traduz medida desproporcional, notadamente diante do esgarçamento do 

fumus boni iuris e do periculum in mora. (Ap 114236/2017, DES. ALBERTO 

FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

11/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018). Ressalta-se, por fim, que as 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha foram 

inseridas no ordenamento jurídico para resguardar a integridade física e 

psicológica da vítima, e podem ser requeridas de forma autônoma para 

fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a 

mulher, independentemente da existência de ação principal ou 

representação criminal contra o eventual agressor. Esse é o entendimento 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – 

INDEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – ALEGAÇÃO DE RENÚNCIA 

AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO PELA VÍTIMA E INEXISTÊNCIA DE 

PROCESSO CRIME EM DESFAVOR DO SUPOSTO AGRESSOR – 

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – INDEPENDÊNCIA DAS MEDIDAS DE 

URGÊNCIA – NATUREZA SATISFATIVA – VIABILIDADE – 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL 

EM CURSO – PRESENÇA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO – 

RECURSO PROVIDO. As medidas protetivas do art. 22 da Lei n. 11.340/06 

têm natureza cautelar e possuem características de preventividade, 

visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima, sendo, 

portanto, prescindível a existência de procedimento criminal instaurado em 

desfavor do agressor, bastando para a concessão das medidas 

pleiteadas em caráter de urgência a existência do periculum in mora e do 

fumus boni iuris, os quais, por certo, encontram-se presentes nas 

declarações da vítima.” (TJ-MT, Ap 164283/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado 

no DJE 02/03/2017) “(.....) 2. PROPALADA DECADÊNCIA DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS CUJA NATUREZA É 

CAUTELAR E SATISFATIVA, QUE PODEM SER PLEITEADAS DE FORMA 

AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU CRIMINAL CONTRA O 

SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO OU ACAUTELAMENTO 

DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER – 3. ORDEM DENEGADA 

(.....) Inexiste decadência das medidas protetivas decretadas em favor da 

vítima por ausência de representação, porque as cautelares previstas na 

Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de 

cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, 

independentemente da existência, presente ou potencial, de processo 

cível ou criminal contra o suposto agressor. Ordem denegada.” (TJ-MT, HC 

150169/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 22/11/2016). Diante 

do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE o pedido em apreço para 

confirmar a decisão de id n. 25875875, tornando-a definitiva, e manter as 

medidas protetivas em favor da Requerente pelo prazo de 06 (seis) 

meses, contados a partir do trânsito em julgado da presente. Sem custas 

processuais. Sem honorários, em razão da ausência de manifestação da 

parte contrária. Intime-se o Requerido através de seu advogado. 

Cientifique-se o Ministério Público. Com o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tatiane 

Colombo Juíza de Direito
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MARIA DA PENHA) CRIMINAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1059847-43.2019.8.11.0041. REQUERENTE: RITA 

DE CASSIA FERREIRA DE PINHO, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO REQUERIDO: EDUARDO BERTULA DE OLIVEIRA Vistos 

etc. Rita de Cassia Ferreira de Pinho requereu Medida Protetiva em face de 

Eduardo Bertula de Oliveira por ter sido, em tese, vítima de violência 

doméstica. Recebida a ação, a liminar foi deferida com a aplicação de 

medida protetiva, conforme decisão de id n. 27420892. O Requerido foi 

devidamente intimado da decisão, contudo quedou-se inerte. Relatado o 

necessário. Decido. Trata-se o presente feito de medida protetiva 

pleiteada e deferida à vítima, nos termos da Lei 11.340/2006. Acerca da 

medida protetiva, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de 

que ela tem natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, 
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independendo, portanto, da propositura de qualquer outra ação. Nesse 

sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/20016 (LEI MARIA DA 

PENHA) INCIDÊNCIA NO ÂMBIO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CÍVIL 

EM CURSO. 1 As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, 

observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, 

podem ser pleiteados de forma autônoma para fins de cessação ou de 

acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente 

da existência, presente ou potencial, de processo crime ou ação principal 

contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência 

pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas” (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido (REsp 1419421/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, julgado em 11/02/2014, DJe 07/04/2014). Portanto, 

levando-se em consideração que a medida protetiva tem natureza cível e 

não penal, é certo que a concessão de qualquer das medidas constantes 

da Lei nº 11.340/06 exige a presença da probabilidade do direito e do 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do 

Código de Processo Civil). No caso em apreço, a probabilidade do direito 

decorre da demonstração da existência de violência doméstica, o que se 

vê, ao menos neste momento, através do Boletim de Ocorrência contido 

nos autos e das declarações da Requerente perante a autoridade policial, 

bem como, dos demais documentos acostados ao feito. Por sua vez, o 

perigo de dano resta demonstrado desde o início da lide, tanto que foi 

deferido o pedido liminar e sequer houve contestação por parte do 

Requerido, o que torna necessário a manutenção das medidas protetivas 

deferidas em favor da vítima. Ademais, máxime observar que a eventual 

espera da vítima na obtenção das medidas protetivas reivindicadas 

acarretaria risco ao resultado útil do processo. Desta forma, impõe-se a 

manutenção das medidas protetivas, com a ressalva de que, ante o seu 

caráter excepcional, elas não podem perdurar eternamente, sob pena de 

causar constrangimento ilegal e insegurança jurídica. Nesse sentido é o 

entendimento atual do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE 

APELAÇÃO – MEDIDAS PROTETIVAS – LEI MARIA DA PENHA – DELITO DE 

AMEAÇA – ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – AUSÊNCIA DE 

COMUNICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS – ESGARÇAMENTO 

DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA – AUSÊNCIA DE 

RAZOABILIDADE NA MANUTENÇÃO DAS CAUTELARES – MEDIDAS 

PROTETIVAS REVOGADAS – RECURSO PROVIDO. A teor da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Sendo o deferimento de 

medidas protetivas à vítima uma medida de natureza cautelar, que impõe 

restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo, a sua duração temporal deve 

ser pautada pelo princípio da razoabilidade.” [RHC 33259/PI, Recurso 

Ordinário em Habeas Corpus 2012/0131545-8, da relatoria do Ministro 

Ribeiro Dantas, julgado em 17.10.2017]” No caso, a permanência das 

medidas protetivas quase um ano após o arquivamento do inquérito policial 

traduz medida desproporcional, notadamente diante do esgarçamento do 

fumus boni iuris e do periculum in mora. (Ap 114236/2017, DES. ALBERTO 

FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

11/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018). Ressalta-se, por fim, que as 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha foram 

inseridas no ordenamento jurídico para resguardar a integridade física e 

psicológica da vítima, e podem ser requeridas de forma autônoma para 

fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a 

mulher, independentemente da existência de ação principal ou 

representação criminal contra o eventual agressor. Esse é o entendimento 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – 

INDEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – ALEGAÇÃO DE RENÚNCIA 

AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO PELA VÍTIMA E INEXISTÊNCIA DE 

PROCESSO CRIME EM DESFAVOR DO SUPOSTO AGRESSOR – 

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – INDEPENDÊNCIA DAS MEDIDAS DE 

URGÊNCIA – NATUREZA SATISFATIVA – VIABILIDADE – 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL 

EM CURSO – PRESENÇA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO – 

RECURSO PROVIDO. As medidas protetivas do art. 22 da Lei n. 11.340/06 

têm natureza cautelar e possuem características de preventividade, 

visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima, sendo, 

portanto, prescindível a existência de procedimento criminal instaurado em 

desfavor do agressor, bastando para a concessão das medidas 

pleiteadas em caráter de urgência a existência do periculum in mora e do 

fumus boni iuris, os quais, por certo, encontram-se presentes nas 

declarações da vítima.” (TJ-MT, Ap 164283/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado 

no DJE 02/03/2017) “(.....) 2. PROPALADA DECADÊNCIA DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS CUJA NATUREZA É 

CAUTELAR E SATISFATIVA, QUE PODEM SER PLEITEADAS DE FORMA 

AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU CRIMINAL CONTRA O 

SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO OU ACAUTELAMENTO 

DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER – 3. ORDEM DENEGADA 

(.....) Inexiste decadência das medidas protetivas decretadas em favor da 

vítima por ausência de representação, porque as cautelares previstas na 

Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de 

cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, 

independentemente da existência, presente ou potencial, de processo 

cível ou criminal contra o suposto agressor. Ordem denegada.” (TJ-MT, HC 

150169/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 22/11/2016). Diante 

do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE o pedido em apreço para 

confirmar a decisão de id n. 27420892, tornando-a definitiva, e manter as 

medidas protetivas em favor da Requerente pelo prazo de 06 (seis) 

meses, contados a partir do trânsito em julgado da presente. Sem custas 

processuais. Sem honorários, haja vista que nestas ações a vítima tem 

capacidade postulatória, conforme previsto no artigo 19 da 11.340/2006, 

não necessitando, destarte, de advogado. Cientifique-se o Ministério 

Público e, após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias, nos termos da Instrução Normativa n. 02/2020 do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso. Cumpra-se. Tatiane Colombo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1044421-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

E. M. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO 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 

SENTENÇA Processo: 1044421-25.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

EDILAINE MARTINS DA SILVA, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO REQUERIDO: LUIZ FRANCALINO DA COSTA Vistos etc. 

Edilaine Martins da Silva requereu Medida Protetiva em face de Luiz 

Françalino da Costa por ter sido, em tese, vítima de violência doméstica. 

Recebida a ação, a liminar foi deferida com a aplicação de medida 

protetiva, conforme decisão de id n. 17172260. O Requerido foi 

devidamente intimado da decisão, contudo quedou-se inerte. Relatado o 

necessário. Decido. Trata-se o presente feito de medida protetiva 

pleiteada e deferida à vítima, nos termos da Lei 11.340/2006. Acerca da 

medida protetiva, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de 

que ela tem natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, 

independendo, portanto, da propositura de qualquer outra ação. Nesse 

sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/20016 (LEI MARIA DA 

PENHA) INCIDÊNCIA NO ÂMBIO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CÍVIL 

EM CURSO. 1 As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, 

observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, 

podem ser pleiteados de forma autônoma para fins de cessação ou de 

acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente 

da existência, presente ou potencial, de processo crime ou ação principal 

contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência 

pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 195 de 586



busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas” (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido (REsp 1419421/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, julgado em 11/02/2014, DJe 07/04/2014). Portanto, 

levando-se em consideração que a medida protetiva tem natureza cível e 

não penal, é certo que a concessão de qualquer das medidas constantes 

da Lei nº 11.340/06 exige a presença da probabilidade do direito e do 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do 

Código de Processo Civil). No caso em apreço, a probabilidade do direito 

decorre da demonstração da existência de violência doméstica, o que se 

vê, ao menos neste momento, através do Boletim de Ocorrência contido 

nos autos e das declarações da Requerente perante a autoridade policial, 

bem como, dos demais documentos acostados ao feito. Por sua vez, o 

perigo de dano resta demonstrado desde o início da lide, tanto que foi 

deferido o pedido liminar e sequer houve contestação por parte do 

Requerido, o que torna necessário a manutenção das medidas protetivas 

deferidas em favor da vítima. Ademais, máxime observar que a eventual 

espera da vítima na obtenção das medidas protetivas reivindicadas 

acarretaria risco ao resultado útil do processo. Desta forma, impõe-se a 

manutenção das medidas protetivas, com a ressalva de que, ante o seu 

caráter excepcional, elas não podem perdurar eternamente, sob pena de 

causar constrangimento ilegal e insegurança jurídica. Nesse sentido é o 

entendimento atual do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE 

APELAÇÃO – MEDIDAS PROTETIVAS – LEI MARIA DA PENHA – DELITO DE 

AMEAÇA – ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – AUSÊNCIA DE 

COMUNICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS – ESGARÇAMENTO 

DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA – AUSÊNCIA DE 

RAZOABILIDADE NA MANUTENÇÃO DAS CAUTELARES – MEDIDAS 

PROTETIVAS REVOGADAS – RECURSO PROVIDO. A teor da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Sendo o deferimento de 

medidas protetivas à vítima uma medida de natureza cautelar, que impõe 

restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo, a sua duração temporal deve 

ser pautada pelo princípio da razoabilidade.” [RHC 33259/PI, Recurso 

Ordinário em Habeas Corpus 2012/0131545-8, da relatoria do Ministro 

Ribeiro Dantas, julgado em 17.10.2017]” No caso, a permanência das 

medidas protetivas quase um ano após o arquivamento do inquérito policial 

traduz medida desproporcional, notadamente diante do esgarçamento do 

fumus boni iuris e do periculum in mora. (Ap 114236/2017, DES. ALBERTO 

FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

11/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018). Ressalta-se, por fim, que as 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha foram 

inseridas no ordenamento jurídico para resguardar a integridade física e 

psicológica da vítima, e podem ser requeridas de forma autônoma para 

fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a 

mulher, independentemente da existência de ação principal ou 

representação criminal contra o eventual agressor. Esse é o entendimento 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – 

INDEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – ALEGAÇÃO DE RENÚNCIA 

AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO PELA VÍTIMA E INEXISTÊNCIA DE 

PROCESSO CRIME EM DESFAVOR DO SUPOSTO AGRESSOR – 

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – INDEPENDÊNCIA DAS MEDIDAS DE 

URGÊNCIA – NATUREZA SATISFATIVA – VIABILIDADE – 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL 

EM CURSO – PRESENÇA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO – 

RECURSO PROVIDO. As medidas protetivas do art. 22 da Lei n. 11.340/06 

têm natureza cautelar e possuem características de preventividade, 

visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima, sendo, 

portanto, prescindível a existência de procedimento criminal instaurado em 

desfavor do agressor, bastando para a concessão das medidas 

pleiteadas em caráter de urgência a existência do periculum in mora e do 

fumus boni iuris, os quais, por certo, encontram-se presentes nas 

declarações da vítima.” (TJ-MT, Ap 164283/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado 

no DJE 02/03/2017) “(.....) 2. PROPALADA DECADÊNCIA DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS CUJA NATUREZA É 

CAUTELAR E SATISFATIVA, QUE PODEM SER PLEITEADAS DE FORMA 

AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU CRIMINAL CONTRA O 

SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO OU ACAUTELAMENTO 

DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER – 3. ORDEM DENEGADA 

(.....) Inexiste decadência das medidas protetivas decretadas em favor da 

vítima por ausência de representação, porque as cautelares previstas na 

Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de 

cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, 

independentemente da existência, presente ou potencial, de processo 

cível ou criminal contra o suposto agressor. Ordem denegada.” (TJ-MT, HC 

150169/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 22/11/2016). Diante 

do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE o pedido em apreço para 

confirmar a decisão de id n. 17172260, tornando-a definitiva, e manter as 

medidas protetivas em favor da Requerente pelo prazo de 06 (seis) 

meses, contados a partir do trânsito em julgado da presente. Sem custas 

processuais. Sem honorários, haja vista que nestas ações a vítima tem 

capacidade postulatória, conforme previsto no artigo 19 da 11.340/2006, 

não necessitando, destarte, de advogado. Cientifique-se o Ministério 

Público e, após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias, nos termos da Instrução Normativa n. 02/2020 do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso. Cumpra-se. Tatiane Colombo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1017959-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. E. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA EDUARDA BRITO SALA OAB - MT19200-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. D. D. C. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1017959-60.2020.8.11.0041. REQUERENTE: NAIARA 

EDUARDA BRITO SALA REQUERIDO: KAYRE DAIGORO DA COSTA 

REDEZ Vistos etc. Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de 

união estável cumulada com arrolamento de bens, guarda, alimentos e 

aplicação de Medidas Protetivas de Urgência com pedido de tutela de 

urgência que Naiara Eduarda Brito Sala promove em face Kayre Daigoro 

da Costa Redez. Apregoa a autora em epítome, que convive maritalmente 

com o requerido desde o mês de abril/2017; que dessa relação nasceram 

duas meninas, a saber: J. O. B. C. nascida em 02/05/2018 e, S. R. B. C. 

nascida em 04/02/2020; que o casal convive em uma residência locada; 

que os bens que guarnecem a residência são na maioria bens móveis 

particulares adquiridos pela Autora antes do início da relação. Alegou, 

ainda, que a convivência em comum do casal está insuportável desde o 

mês de janeiro/2020, conforme Boletim de Ocorrência lavrado em 

02.01.2020; que a situação se intensificou nos últimos 60 (sessenta) dias 

com a prática de violência verbal, psicológica e infidelidade financeira, o 

que consequentemente ocasionou a separação de corpos do casal; que o 

requerido afirma em alto e bom tom que se a Requerente quiser ela é quem 

deve sair da casa; que suas filhas são menores; que está em período de 

licença maternidade, em razão do nascimento de sua segunda filha, 

nascida em 04/02/2020, e todos os cuidados das crianças e da casa são 

lhe imputados, sobretudo, porque a menor ainda esta em fase de 

amamentação exclusiva. Ao final, entre outros, requereu a antecipação da 

tutela de urgência com a fixação de alimentos provisórios no valor 

correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do salário bruto do 

requerido, com exceção dos descontos obrigatórios; que seja lhe 

concedida a guarda provisórias das filhas menores; que sejam 

determinadas as medidas protetivas de urgência: de afastamento da 

autora do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda das filhas 

e alimentos, de separação de corpos e, de matrícula da filha menor em 

creche; que seja determinado o arrolamento de bens e; que seja 

determinada a imediata venda do veículo moto Yamaha e o bloqueio de 

restrição para venda junto ao DETRAN/MT, com a finalidade de evitar 

venda sem o devido conhecimento da Requerente. O sucesso dos 

pedidos de antecipação de tutela de urgência, depende da demonstração 

dos requisitos talhados no preceptivo do art. 300 do CPC, a saber: 

demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da 

liminar colimada ainda dependem da demonstração da reversibilidade dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 196 de 586



efeitos da decisão, conforme previsto no § 3º do art. 300 do CPC[1]. 

Quanto ao pedido de fixação de alimentos provisórios, o art. 1.694 do 

Código Civil estatui que os parentes podem pedir uns aos outros alimentos, 

sendo que o § 1º do referido artigo estatui que os alimentos devem ser 

fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da 

pessoa obrigada. No vertente caso, pelo documento ID. 31509344, verifico 

que o requerido é genitor das menores J. O. B. C. e S. R. B. C., sendo, 

portanto, lícito as menores, representadas neste ato por sua genitora, 

pedir alimentos, por força do que autoriza o mencionado art. 1.694 do CC, 

c/c art. 24 da Lei 5.478/68. Quanto ao binômio necessidade-possibilidade 

verifico que a necessidade das menores são presumidas, diante da 

menoridade e, logo, da incapacidade civil das mesmas estando, destarte, 

presente o primeiro requisito legal, a saber: o fumus boni iuris. Quanto à 

possibilidade do réu, verifico pelo documento acostado sob o identificador 

n. 31510841 que o mesmo trabalha como supervisor da tecnologia da 

informação e ganha o salário mensal bruto de R$ 2.858,03 e, portanto, tem 

possibilidade de arcar com alimentos em favor das filhas menores. Com 

efeito, pelos fundamentos acima expendidos, verifico que o percentual de 

30% (trinta por cento) do salário bruto do requerido, descontados apenas 

o INSS e o Imposto de Renda, devendo incidir, inclusive, sobre o 13º 

(décimo terceiro) salário, é um valor adequado, nesta fase não exauriente 

da demanda, para atender ao binômio necessidade/possibilidade. No 

tocante ao segundo requisito legal, qual seja, o periculum in mora, é 

evidente que, a demora natural do processo, acarretará grave prejuízo as 

filhas menores, haja vista o caráter alimentar do pleito, estando, destarte, 

presente mais este requisito legal. Por derradeiro, quanto à questão 

relativa à reversibilidade dos efeitos da decisão, no vertente caso faz-se 

necessária a relativização desta exigência legal, por se tratar de verba de 

caráter alimentar, sobretudo, por se tratar de irreversibilidade recíproca e, 

portanto, a urgência nesses casos é substancial, inexistindo outro meio de 

proteger as alimentandas, impondo-se, portanto, o deferimento parcial do 

pedido em comento. Quanto ao pedido de guarda provisória, tenho que, 

por cautela, o melhor a fazer é manter as menores com quem já está 

exercendo de fato a guarda, a saber: a requerente, até que seja realizado 

estudo de caso pela equipe multidisciplinar do juízo para melhor instruir o 

feito. Quanto ao pedido de determinação de venda imediata do veículo 

Moto Yamaha e posterior rateio do valor adquirido pela venda e o bloqueio 

quanto à venda de tal veículo junto ao Detran/MT e, ainda, o arrolamento 

dos bens indicados no item IV.III, lucubrando os autos verifico que a autora 

não demonstrou os requisitos talhados no art. 300 do CPC, notadamente, a 

demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito, 

haja vista que o documento acostado sob o identificador n. 31509361 

demonstra que o mencionado veículo se encontra em nome de terceiro, a 

saber: Henrique de Oliveira Freitas Correa e possui registro de alienação 

fiduciária em favor do Banco Yamaha Motor do Brasil S/A, bem como que 

tal veículo foi comprado de forma parcelada, conforme se infere do 

contrato de compra e venda acostado aos autos (ID. 31509363), sendo 

que a cláusula 6º de tal contrato, prevê que a propriedade do veículo 

permanecerá em nome do VENDEDOR até a quitação do contrato de 

alienação fiduciária n. 104180372745, firmado com o Banco Yamaha Motor 

do Brasil S/A, impondo-se, portanto, o indeferimento do pleito. Ademais, 

quanto ao pedido de arrolamento de bens, verifico que a autora não 

aportou aos autos qualquer elemento que evidencie o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, sobretudo, não demonstrou que o 

requerido esteja depredando os bens comuns entre as partes, 

impondo-se, portanto, o indeferimento do pleito Ademais, o entendimento 

jurisprudencial de nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

em casos como este, tem admitido apenas a partilha das parcelas e ou 

valores pagos pelos bens móveis entre as partes, não havendo, portanto, 

que se falar em risco ao resultado útil do processo em caso de 

indeferimento do pleito. Senão vejamos: TJMT - RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO E PARTILHA DE 

BENS – INCLUSÃO NA PARTILHA DO VALOR DE VENDA DE VEÍCULOS 

QUE, EMBORA NÃO FORMALMENTE REGISTRADO EM NOME DAS 

PARTES, FAZIAM PARTE DO PATRIMÔNIO DO CASAL – IMÓVEL EM 

POSSE DO CASAL EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE COMPROMISSO 

DE COMPRA E VENDA – CONTRATO NÃO QUITADO NO MOMENTO DA 

SEPARAÇÃO – DIVISÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS NA 

CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. Embora não haja prova de propriedade dos veículos, não há 

como ignorar o fato de que é incontroverso entre as partes e corroborado 

pelas provas dos autos a existente dos automóveis e que eles integravam 

o patrimônio comum do ex-casal, devendo o valor dos bens ser incluído na 

partilha. 2. Como o bem imóvel não está registrado em nome de dos 

litigantes, não cabe a partilha do bem, porém, é cabível a repartição das 

parceladas quitadas durante a constância da união estável. (Ap 

13968/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018). Grifei. 

No que tange aos pedidos de medidas protetivas de urgência, estatui o art. 

226 e seu § 8º da Magna Carta de 1.9881 que a família tem especial 

proteção do Estado e que este assegurará assistência à família criando 

mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Por sua 

vez, o art. 3º da Lei n. 11.340/062 assegura às mulheres as condições 

para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à 

alimentação, cabendo ao poder público desenvolver políticas que visem 

garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações 

domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão 

(§1º do art. 3º). Quanto aos pedidos de seu afastamento do lar e 

separação de corpos, compulsando os autos verifico pelo Boletim de 

Ocorrências (ID. 31509350) aportado aos autos que, a prima facie, nessa 

fase de exame não exauriente da quaestio, se trata, de fato, de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, tendo em linha de estima que o fato 

se amolda ao preceptivo do art. 5º da Lei n. 11.340/063, havendo, 

portanto, indícios da prática de violência de gênero contra a ora vítima, 

estando, portanto, presente o primeiro requisito legal, a saber: o fumus 

boni iuris. Note-se que em sede de violência doméstica a palavra da vítima 

assume especial relevância bastando, portanto, suas declarações para 

justificar a aplicação das medidas protetivas previstas no art. 22, inc. III, 

alíneas a, b e c, e inc. V da Lei n. 11.340/06. Nesse sentido é a 

jurisprudência: MANDADO DE SEGURANÇA – Violência Doméstica – 

Indeferimento da concessão de medidas protetivas de urgência, com base 

na Lei 11.340/06 – POSSIBILIDADE – Tratando-se de violência doméstica, 

as declarações da ofendida assumem especial relevância, a justificar a 

aplicação das seguintes medidas protetivas de urgência previstas no 

artigo 22, incisos III, alíneas a, b e c, e V, da Lei nº 11.340/06. Segurança 

conced ida .  (TJ -S P  -  M S :  2 2 0 5 4 5 6 8 8 2 0 1 5 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2205456-88.2015.8.26.0000, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 

16/12/2015, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 

19/12/2015) Grifei. Quanto ao risco de dano (periculum in mora), verifico 

que os fatos narrados pela vítima em seu boletim de ocorrência demonstra 

a situação de risco por que passa a mesma, impondo-se o deferimento 

dos pedidos em comento com vistas a colocá-la a salvo de eventuais 

novas investidas do agressor, justificando-se, portanto, a urgência na 

concessão das medidas colimadas. No que tange ao pedido de tutela de 

urgência de matrícula das filhas menores em Creche Municipal - Art. 23, V, 

da Lei nº. 11.340/06, lucubrando os autos verifico que já existe ação de 

mandado de segurança autuado sob o n. 1100-17.2020.811.0063, código 

121953, distribuído à Vara Esp. de Infância e Juventude desta Capital (ID. 

31509358), impondo-se, portanto, o indeferimento do pleito, ante a 

existência de litispendência, ex vi do disposto no §º 1º, do art. 337, c/c art. 

485, V, ambos do CPC. Por derradeiro, quanto ao pedido de determinação 

de proibição temporária para celebração de atos e contratos de compra, 

venda e locação de bens comuns das partes, verifico que o mesmo não 

merece acolhida, pelos mesmos fundamentos acima expendidos, quanto 

ao indeferimento dos pedidos de venda imediata do veículo moto Yamaha 

e arrolamento de bens. Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos: defiro parcialmente o pedido liminar de fixação de 

alimentos em favor das filhas menores, J. O. B. C. e S. R. B. C. e, por 

corolário, arbitro alimentos provisórios mensais no importe equivalente a 

30% (trinta por cento) do salário bruto do requerido, devendo ser 

descontados apenas a contribuição do INSS e o Imposto de Renda, 

devendo incidir, inclusive, sobre o 13º salário, importe este que deverá ser 

descontados mensalmente da folha de pagamento do requerido, pela 

empresa empregadora TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA ME 

e, depositado diretamente na conta bancária indicada pela autora, todo dia 

10 de cada mês; Oficie-se ao empregador do requerido, TWI 

EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, para que tome ciência e 

cumpra a presente decisão, nos termos acima fixados; defiro o pedido 

liminar de guarda provisória das menores em favor da genitora e, por 

corolário, determino que seja expedido o termo de guarda provisório; 

determino a separação de corpos entre o casal; determino o afastamento 

da autora do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos 

filhos e alimentos e; indefiro os demais pedidos de tutela de urgência 
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formulados na incial. Proceda-se estudo de caso pela equipe 

multidisciplinar do juízo, informando nos autos, sobretudo, se a requerente 

possui condições mínimas de manter a guarda de suas filhas. Fixo prazo 

de 20 dias para entrega do laudo. Após a realização do estudo, abra-se 

vista ao Ministério Público e volvam-me concluso para deliberação. 

Preenchendo a peça proemial os requisitos essenciais (CPC, arts. 319 e 

320) e não sendo caso de improcedência liminar do pedido (CPC, art. 332), 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 01/07/2020, às 

13h20min, observando a antecedência mínima de 30 dias, conforme 

estatui o art. 334 do CPC. A audiência de conciliação será realizada pelo 

conciliador desse juízo, o qual devera observar o procedimento descrito 

no provimento nº 9/2016-CM, bem como informar as partes sobre os 

custos da mediação (alínea “b”, inciso V do § 1º e § 2º do art. 1º do 

provimento nº 9/2016), caso as partes não sejam amparadas pela lei de 

assistência judiciaria. Intime-se a autora, por meio de sua advogada, via 

DJE. Cite-se o réu para que compareça ao ato, devendo a citação se 

realizar com 20 dias de antecedência (CPC, art. 334). Conste no mandado 

advertência de que o prazo para contestar a ação será de 15 dias, 

contados na forma do art. 335 do CPC. Conste nos mandados advertência 

de que o não comparecimento injustificado das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e 

implicará em multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (CPC, art. 334, § 8º). Conste ainda 

advertência de que as partes deverão estar acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou defensores públicos (CPC, art. 334, § 9º). 

Havendo declaração da autora de que não possui condições de arcar com 

o valor integral das custas, sem comprometer o próprio sustento e de sua 

família, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. Expeça-se o 

necessário. Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 27 de abril de 

2020. Jeverson Luiz Quintieri Juiz de Direito 1 Art. 226. A família, base da 

sociedade, tem especial proteção do Estado. § 8º O Estado assegurará a 

assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando 

mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. 2 Art. 3o 

Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo 

dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à 

cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 

cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 

comunitária. 3 Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência 

doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada 

no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 

psicológico e dano moral ou patrimonial:

Sentença

Sentença Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1002693-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA CRISTINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIVID APARECIDO HUNGRIA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Vistos etc. LARISSA CRISTINA DE OLIVEIRA requereu Medida 

Protetiva em face de DAIVID APARECIDO HUNGRIA, por ter sido, em tese, 

vítima de violência doméstica. Recebida a ação, a liminar foi deferida com a 

aplicação de medida protetiva. A Requerente pugnou pela desistência do 

feito. Relatado o necessário. Decido. In casu, entendo que deve ser 

considerada tanto a vontade da parte que requereu as medidas protetivas, 

quanto o objeto pela qual as mesmas se destinam, o que significa dizer 

que havendo pedido expresso da Requerente em extinguir o feito, 

presume-se que o motivo que a levou a ajuíza-lo não mais perdura, razão 

pela qual o processo deve ser extinto. Posto isso, nos termos do 

parágrafo único, do artigo 200, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

a desistência formulada pela parte Requerente e, por consequência, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo Código, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO, sem julgamento do mérito, consequentemente, fica 

revogada a decisão que concedeu as medidas protetivas de urgência. 

Sem custas processuais. Sem honorários, em razão da ausência de 

manifestação da parte contrária. Cientifique o Ministério Público e, após p 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias, nos termos da Instrução Normativa nº. 02/2020 do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso. Cumpra-se. Tatiane Colombo Juíza de Direito

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017139-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELESSANDRA SOARES AUGUSTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (REU)

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1017139-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELESSANDRA 

SOARES AUGUSTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA POLO PASSIVO: CIC - CENTRAL 

DE IMOVEIS CUIABA 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: 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: 1015788-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1015788-90.2019.8.11.0001 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: RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A para, querendo, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017171-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO SCHUK ROBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017171-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIANO SCHUK 

ROBERTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: ITAU 

UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 09/06/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE 
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ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 28 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017175-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR CARVALHO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017175-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIMAR 

CARVALHO DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª 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 . 28 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017192-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA VASQUES ROMERO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriana Silva Siqueira Mendes OAB - MT19585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1017192-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAURA CRISTINA 

VASQUES ROMERO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANA SILVA 

SIQUEIRA MENDES POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª 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 . 28 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017195-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PEREIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017195-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JESSICA 

PEREIRA SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA 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: 1ª 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 . 28 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017199-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA DE SOUZA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017199-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA ROSA DE 

SOUZA CAMARGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

09/06/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017202-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA OAB - MT23100-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017202-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANNE 

FERNANDA MANICA EVANGELISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA 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: 

09/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017206-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO RIBEIRO IASTROMBEK (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)

 

PROCESSO n. 1017206-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CRISTIANO 

RIBEIRO IASTROMBEK ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES 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: 1ª JEC Data: 09/06/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016354-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSA MONTEIRO MOTA OAB - MT16401/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/05/2020 Hora: 10:10 . *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.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017215-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017215-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RODRIGO 

ANTONIO SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª 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 . 28 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022150-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

1022150-11.2019.8.11.0001 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: RONNY 

CLAIR BENCICE E SILVA - MT0016265A para que se manifeste no prazo 

de 5 dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016440-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE JESSICA SOUZA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-O (ADVOGADO(A))

 

1016440-10.2019.8.11.0001 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: SELMA 

MARIA LIRA - MT22796-O para que se manifeste no prazo de 5 dias, 

quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, caso 

em que deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do 

processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021290-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA BATISTA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

1021290-10.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO 

GONCALVES DE PINHO - MT23878/O para que se manifeste no prazo de 5 

dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, 

caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do 

processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017218-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIANE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017218-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SUZIANE SOUZA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES 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: 09/06/2020 

Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004463-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE ELIANA MADEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

EURIPES GOMES PEREIRA OAB - MT3738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1004463-21.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

EURIPES GOMES PEREIRA - MT3738-O, BRUNO MOREIRA PEREIRA - 

MT22736/O , da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/10/2019 Hora: 14:40 , que será 

realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, 

(Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 27 de agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004463-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE ELIANA MADEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

EURIPES GOMES PEREIRA OAB - MT3738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

1004463-21.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: EURIPES 

GOMES PEREIRA - MT3738-O, BRUNO MOREIRA PEREIRA - MT22736/O 

para, querendo, apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao 

recurso inominado.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1011811-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MUNIZ MENDONCA (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))

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 1011811-90.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: JEFFERSON MUNIZ MENDONCA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em 

fase de Admissibilidade de Recurso 1. Diante da tempestividade, do 

regular preparo e estando satisfeitos os demais pressupostos recursais 

de admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado interposto. 2. 

Admito-o com efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra 

dano irreparável à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). 3.Encaminhem-se os 

autos à e. Egrégia Turma Recursal, com observância das formalidades 

legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009193-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS ROCHA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1009193-41.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES EXECUTADO: ELIAS 

ROCHA DE ARAUJO Vistos. Processo em fase de Citação. I - CITE-SE a 

parte executada, MEDIANTE O ENVIO DE CÓPIA DESTE DESPACHO, para, 

no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão (penhora de ativos). IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). VII – A cópia deste despacho servirá como 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, que, ao 

recebê-la, fica devidamente CITADA, nos termos do item I, para, NO 

PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DO DÉBITO 

CONSTANTE DO DEMONSTRATIVO QUE ACOMPANHA A PETIÇÃO 

INICIAL, CUJA CÓPIA SEGUE ANEXA, SOB PENA DE SEREM 

PENHORADOS TANTOS BENS QUANTOS BASTEM PARA GARANTIR A 

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

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015568-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLA CURI PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI ALAGUES BENDO OAB - MT21448/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA ESPORTE CLUBE LTDA - ME (EXECUTADO)

DAMIAN ARIEL ESCUDERO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1015568-58.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

GISELLA CURI PRADO EXECUTADO: DAMIAN ARIEL ESCUDERO, CUIABA 

ESPORTE CLUBE LTDA - ME Vistos. Processo em fase de Citação. I - 

CITE-SE a parte executada, MEDIANTE O ENVIO DE CÓPIA DESTE 

DESPACHO, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a 

parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o 

valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os 

autos conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não 

havendo pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de 

penhora via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (penhora de 

ativos). IV – Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD 

formulado na petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo 

de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). VII – A cópia 

deste despacho servirá como CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO DA PARTE 

DEVEDORA, que, ao recebê-la, fica devidamente CITADA, nos termos do 

item I, para, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DO 

DÉBITO CONSTANTE DO DEMONSTRATIVO QUE ACOMPANHA A PETIÇÃO 

INICIAL, CUJA CÓPIA SEGUE ANEXA, SOB PENA DE SEREM 

PENHORADOS TANTOS BENS QUANTOS BASTEM PARA GARANTIR A 

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

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017222-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERREIRA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1017222-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA PAULA 

FERREIRA DE MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS YULE 

PARDI POLO PASSIVO: MM TURISMO & VIAGENS S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª 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 . 28 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016295-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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LUDMILA PORTO PITON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(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))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/05/2020 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: 1016292-62.2020.8.11.0001

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:

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))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 27/05/2020 Hora: 09:00 . *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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017223-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAOLA DE PAIVA FRANCESCHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE GASPARELO OAB - MT2693/B-O (ADVOGADO(A))

CLONILSE IZABEL BONATTO OAB - MT15380-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017223-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAOLA DE 

PAIVA FRANCESCHINI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLONILSE 

IZABEL BONATTO, NELSON JOSE GASPARELO POLO PASSIVO: GOL 

LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 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: 09/06/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017232-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALDENIR RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017232-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VANDERLEI 

PEREIRA DE MACEDO 77413938120 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

VIVIANE SILVA SANTOS POLO PASSIVO: FRANCISCO ALDENIR 

RODRIGUES DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 09/06/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 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: 1014542-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS ITALIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAIS MARTINS DE ANDRADE (EXECUTADO)

JAKSON MARTINIANO GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1014542-25.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO FLORAIS ITALIA EXECUTADO: JAKSON MARTINIANO 

GOMES, TAIS MARTINS DE ANDRADE Vistos. Processo em fase de 

Citação. I - CITE-SE a parte executada, MEDIANTE O ENVIO DE CÓPIA 

DESTE DESPACHO, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, 

intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham 

os autos conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não 

havendo pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de 

penhora via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (penhora de 

ativos). IV – Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD 

formulado na petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo 

de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). VII – A cópia 

deste despacho servirá como CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO DA PARTE 

DEVEDORA, que, ao recebê-la, fica devidamente CITADA, nos termos do 

item I, para, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DO 

DÉBITO CONSTANTE DO DEMONSTRATIVO QUE ACOMPANHA A PETIÇÃO 

INICIAL, CUJA CÓPIA SEGUE ANEXA, SOB PENA DE SEREM 

PENHORADOS TANTOS BENS QUANTOS BASTEM PARA GARANTIR A 

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

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016491-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO OAB - MT4522-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO GOMES OAB - MT17231/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA LETICIA MARQUES DE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1016491-84.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO EXECUTADO: CELIA LETICIA 
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MARQUES DE MOURA Vistos. Processo em fase de Citação. I - CITE-SE a 

parte executada, MEDIANTE O ENVIO DE CÓPIA DESTE DESPACHO, para, 

no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão (penhora de ativos). IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). VII – A cópia deste despacho servirá como 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, que, ao 

recebê-la, fica devidamente CITADA, nos termos do item I, para, NO 

PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DO DÉBITO 

CONSTANTE DO DEMONSTRATIVO QUE ACOMPANHA A PETIÇÃO 

INICIAL, CUJA CÓPIA SEGUE ANEXA, SOB PENA DE SEREM 

PENHORADOS TANTOS BENS QUANTOS BASTEM PARA GARANTIR A 

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

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIONEI DAMIAO DE 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))

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 1000077-11.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: LUCIONEI DAMIAO DE CAMPOS REQUERIDO: OI S.A Vistos. 

Processo em fase de Admissibilidade de Recurso 1. Diante da 

tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os demais 

pressupostos recursais de admissibilidade, dou seguimento ao recurso 

inominado interposto. 2. Admito-o com efeito meramente devolutivo, 

porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43 da Lei 

9.099/95). 3.Encaminhem-se os autos à e. Egrégia Turma Recursal, com 

observância das formalidades legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017233-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WISLEY HENRYQUE DE SOUZA FRANCISCO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1017233-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WISLEY 

HENRYQUE DE SOUZA FRANCISCO SILVA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: 

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª 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 . 28 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017242-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1017242-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DAVID DA SILVA 

BELIDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAVID DA SILVA BELIDO 

POLO PASSIVO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. 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: 09/06/2020 

Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017244-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA TREVISAN VEDOIN (AUTOR)

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORMAPLAS FRANCHISING LTDA - EPP (REQUERIDO)

MARCELO AYOUB GIGLIO - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017244-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IVO MARCELO 

SPINOLA DA ROSA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IVO 

MARCELO SPINOLA DA ROSA POLO PASSIVO: MARCELO AYOUB 

GIGLIO - 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: 1ª 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 . 28 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: 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)

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: 1017120-58.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: JEOVANY ROCHA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e 

alegou que é usuária dos serviços prestados pela parte reclamada e que 

a fatura com vencimento em fevereiro/2020 cobrou valor muito acima de 

seu consumo médio de energia elétrica, R$552,14. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu que a parte reclamada se abstenha de 
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suspender o fornecimento de energia elétrica em sua unidade 

consumidora, em razão do não pagamento da mencionada fatura. 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, com base nas faturas apresentadas nos autos (ID 31568976), 

constata-se que a fatura com vencimento em fevereiro/2020 registrou 

consumo acima da média registrada. Com isso, torna-se presumível a 

irregularidade no medidor e, consequentemente, há probabilidade do direito 

na revisão da referida fatura. Observa-se também que a suspensão no 

fornecimento de energia elétrica ocasiona perigo de dano, causando 

diversos transtornos ao usuário, pois se trata de serviço essencial. Impõe 

ainda consignar que a determinação para não suspender o fornecimento 

de energia elétrica, não representa perigo de irreversibilidade, já que o 

serviço poderá ser suspenso a qualquer tempo, inclusive após a 

sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro parcialmente a tutela 

de urgência para determinar que a parte reclamada se abstenha de 

efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica na UC 

6/2048265-9, em razão do não pagamento do débito contestado nesta 

ação, sob pena de multa fixa de R$1.000,00. Caso a suspensão do 

fornecimento já tenha sido efetuada, que providencie o restabelecimento 

do status quo, no prazo de 6 horas, sob pena de multa diária de R$200,00, 

limitado à R$12.000,00. A título de caução (art. 300, § 1º, do CPC), a parte 

reclamante, no prazo de 48 horas, deve consignar em juízo o valor de 

R$205,68 (duzentos e cinco reais e sessenta e oito centavos), relativo ao 

período de inadimplência (fevereiro/2020) estimado com base na média 

mensal das faturas vencidas no período de agosto/2019 a janeiro/2020, 

estando os efeitos da tutela de urgência condicionados ao referido 

depósito. Não havendo o depósito da caução no prazo concedido, 

prossiga regularmente com o trâmite processual sem os efeitos da liminar. 

Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à 

regularidade da cobrança da fatura com vencimento em fevereiro/2020. 

Cite-se. Após o depósito da caução, intime-se pessoalmente a parte 

reclamada, via Oficial de Justiça, para que cumpra a ordem liminar deferida 

(STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Em 

virtude da urgência, do regime obrigatório de teletrabalho e com fulcro no 

artigo 256 da CNGC, dispenso a expedição de mandado, devendo a ordem 

ser cumprida com a cópia desta decisão. 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: 1017192-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA VASQUES ROMERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriana Silva Siqueira Mendes OAB - MT19585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA 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: 1017192-45.2020.8.11.0001 AUTOR: 

LAURA CRISTINA VASQUES ROMERO REU: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou 

reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos morais e alegou desconhecer a dívida negativada 

em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. Nos termos 

do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado 

artigo, para sua concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Embora o restritivo de crédito possa ensejar risco 

de dano, em razão do teor da Súmula 385 do STJ, não vislumbro que no 

caso em exame se enquadra dentre as hipóteses de deferimento da tutela 

provisória, visto que a parte reclamante tem outras negativações 

registradas em seu nome (ID 31591952). Ademais, destaca-se que não há 

nos autos qualquer elemento que demonstre que os outros restritivos 

encontram-se sub judice. Não havendo risco de dano, 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 existência da 

dívida em nome da parte reclamante. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017177-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIS MARCELO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (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: 1017177-76.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: ADONIS MARCELO DE AMORIM REQUERIDO: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO 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 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: 1017202-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA OAB - MT23100-O 

(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: 1017202-89.2020.8.11.0001 
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REQUERENTE: ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA 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 em janeiro/2020 

contratou o serviço de internet móvel ofertado pela parte reclamada. 

Sustentou que foi emitida cobrança indevida no mês de fevereiro/2020, a 

qual foi cancelada após reclamação administrativa por ela formulada, 

contudo, tem recebido diversas cobranças indevidas em seu telefone. A 

título de tutela provisória de urgência, requereu que a parte reclamada se 

abstenha de lhe encaminhar cobranças indevidas. 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, não 

vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil, já que as cobranças 

realizadas via telefone móvel podem ser rejeitadas/bloqueadas no próprio 

aparelho smartphone, independentemente do sistema operacional por ele 

utilizado (Android/IOS). Não havendo demonstração do perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, fica prejudicada a análise dos demais 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, 

indefiro a tutela de urgência. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código 

de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade da cobrança contestada nos 

autos. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se audiência de 

conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016008-54.2020.8.11.0001
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CINTHIA FERREIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCISIO FOLETTO PEREIRA OAB - MT0020686A (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):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1016008-54.2020.8.11.0001 AUTOR: 

CINTHIA FERREIRA LEITE REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. No 

ID 31572013 a parte reclamante alegou o descumprimento da antecipação 

de tutela concedida nos autos, requerendo a majoração da multa arbitrada 

para o caso de descumprimento da mencionada decisão. Contudo, 

conforme consignado na decisão prolatada no ID 31181601, é necessária 

a intimação pessoal da parte reclamada para o cumprimento da obrigação 

de fazer nos autos, o que não ocorreu, razão pela qual não há se falar em 

descumprimento da decisão prolatada, tampouco em majoração da multa. 

Ressalto que o comparecimento espontâneo da parte nos autos importa 

em suprir sua citação e não sua intimação pessoal para cumprimento da 

liminar, salvo nas hipóteses em que, quando do comparecimento, 

expressamente se manifesta sobre o cumprimento ou não da decisão 

judicial, caso em que a ciência é inequívoca. Diante do exposto, indefiro o 

pedido formulado pela parte reclamante no ID 31572013. Intimem-se. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 
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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 1018306-53.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ODEVANIL 

FRANCISCA RIBEIRO REQUERIDO: BANCO PAN Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

ODEVANIL FRANCISCA RIBEIRO ajuizou reclamação com pedido 

indenizatório em desfavor do BANCO PAN S/A. Em síntese, alegou que 

celebrou contrato de empréstimo consignado com parcelas descontas 

diretamente de seu salário, todavia, começou também a receber 

injustificadamente fatura de cartão de crédito e que o saldo devedor não é 

quitado mesmo após cinco anos de pagamento. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de débito e a repetição de indébito do valor 

pago a maior e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

reclamada apresentou contestação no ID 28461582 e arguiu prescrição e, 

em seguida, contestou os pedidos formulados na inicial. Ata da audiência 

de conciliação acostada no ID 28621573 e impugnação à contestação 

apresentada no ID 28801821. Prejudicial de mérito. Prescrição. Conforme 

estabelecido no artigo 189 do Código Civil, a prescrição ocasiona a perda 

da pretensão de requerer em juízo a reparação de direito violado em 

virtude da inércia da vítima por determinado tempo. A contagem do prazo 

prescricional, nos termos do Princípio do Actio Nata, a prescrição começa 

a contar da data do conhecimento da violação do direito, fazendo coincidir 

o termo inicial da prescrição com a data em que a ação poderia ter sido 

proposta. Quanto à aplicabilidade do Princípio da Actio Nata, mesmo 

entendimento é o difundido pelo Egrégio STJ. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E 

RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. (...) 4. Pelo princípio da actio nata, o direito 

de ação surge com a efetiva lesão do direito tutelado, quando nasce a 

pretensão a ser deduzida em juízo, acaso resistida, nos exatos termos do 

art. 189 do Novo Código Civil. (Recurso Repetitivo Tema 529, REsp 

1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

26/06/2013, DJe 02/08/2013) Desta forma, tendo em vista que a lesão do 

direito perdurou durante a vigência do contrato, o termo inicial para a 

contagem da prescrição coincide com o fim o termo final da vigência do 

aludido pacto. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULAS RURAIS 

PIGNORATÍCIAS. REAJUSTE MONETÁRIO APLICADO AO SALDO 

DEVEDOR. DIFERENÇA DE ÍNDICE INFLACIONÁRIO APLICADO 

DECORRENTE DE PLANO ECONÔMICO. PRELIMINARES. IMPOSSIBILIDADE 

JURÍDICA DO PEDIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou 

posicionamento no sentido de admitir a revisão de contratos extintos e/ou 

quitados, sob pena de convalidar-se o nulo. Trata-se de entendimento 

sumulado por esta Corte através do enunciado nº 36. PRESCRIÇÃO. Ação 

de natureza pessoal. Prescreve em vinte anos (art. 177), na vigência do 

Código Civil/1916 e em dez anos (art. 205), na vigência do Código 

Civil/2002, a pretensão de repetição de indébito nas ações baseadas em 

cédula rural com previsão de reajuste monetário pelo índice de correção 

das cadernetas de poupança. O termo inicial do prazo prescricional 

inicia-se do vencimento do contrato. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

POSSIBILIDADE. Cédula Rural Pignoratícia com previsão contratual de 

correção do saldo devedor financiado pelo índice de reajuste monetário 

fixado para a remuneração dos depósitos em caderneta de poupança. Na 

medida em que, em virtude dos Planos Econômicos vigentes à época, foi 

aplicado índice diverso ao previsto, mostra-se devida a repetição dos 

valores pagos a maior na forma simples. Março 1990. Aplicação do BTNF 

(41,28%). Desnecessidade da prova do pagamento em erro. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO. Tendo em vista que até 

o presente... momento não houve deliberação por parte do Conselho 

Monetário Nacional acerca da limitação dos juros remuneratórios nas 

cédulas de crédito rural, mostra-se cabível a limitação prevista pela Lei de 

Usura. Precedentes do STJ e desta Corte. Apelo do autor. TERMO INICIAL 

DOS JUROS MORATÓRIOS. Sobre os valores a serem repetidos, deverão 

incidir, além da correção monetária, juros de mora de 1% ao mês, a partir 

da citação. PRELIMINARES AFASTADAS. APELO DESPROVIDO. (Apelação 

Cível Nº 70063263800, Décima Quinta Câmara Cível. Tribunal de Justiça do 
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Rio Grande do Sul. TJ-RS. Julgado em 11.03.2015. Data de publicação: 

16/03/2015) Portanto, considerando que o contrato celebrado entre as 

partes teve vigência até dezembro/2019 (ID 28461583) e que a parte 

reclamante ajuizou ação em 26/11/2019 (ID 26507181), rejeito a arguição 

de prescrição, pois a presente ação foi ajuizada antes do triênio 

prescricional. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Cobrança indevida. Condição diversa do pactuado. 

Qualquer modalidade de contrato deve respeitar o Princípio da Autonomia 

da Vontade, pois os negócios jurídicos devem ser concebidos como o 

resultado da convergência de vontades totalmente livres dos pactuantes. 

Para Maria Helena Diniz “o princípio da autonomia da vontade se funda na 

liberdade contratual dos contratantes, consistindo no poder de estipular 

livremente, como melhor convier, mediante acordo de vontades, a 

disciplina de seus interesses, suscitando efeitos tutelados pela ordem 

jurídica”. (DINIZ, 2008, p.23). Desta forma, quando o prestador de serviço 

efetua cobrança com aspectos diversos do que foi expressamente 

pactuado, comete conduta ilícita. No caso concreto, a parte reclamante 

alega que celebrou um contrato de empréstimo consignado com prestação 

mensal que vem cobrando sucessivas parcelas sem fim. Em exame do 

conjunto fático probatório, mormente quanto ao contrato juntado na 

movimenta 28461583, nota-se que as alegações da parte reclamante não 

prosperam, pois é plenamente possível constatar que o contrato celebrado 

é de cartão de crédito, sendo o valor sacado R$4.516,80 e que a taxa de 

juros é de R$3,90% ao mês. Portanto, considerando que a cobrança não é 

indevida, visto que amparada em cláusulas contratuais, não há conduta 

ilícita praticada pela da 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. Repetição de indébito. Em 

respeito à Autonomia da Vontade, nota-se que verossímil a pretensão da 

parte reclamante em celebrar um convencional contrato de empréstimo 

consignado. No entanto, a parte reclamada se inovou e formalizou, na 

forma de adesão, uma nova modalidade de contrato em que o empréstimo 

consignado é realizado por meio de cartão de crédito, em que, 

notoriamente, a taxa de juros aplicada é significativamente mais elevada, 

justificando, neste momento, o seu ajuste para que não haja encargos 

excessivos. Ademais, impõe consignar que a Resolução 4.549/2017 do 

Banco Central do Brasil, que dispõe especificamente sobre o 

financiamento de saldo devedor em cartão de crédito, veda 

expressamente a administradora do cartão financiar do saldo devedor 

com juros regularmente aplicados ao crédito rotativo, impondo, neste caso, 

o oferecimento de outras modalidades de crédito com condições mais 

vantajosas ao consumidor. Assim, em pesquisa realizada no sítio Banco 

Central do Brasil (Sistema Financeiro Nacional/Informações sobre 

operações bancárias/Taxas de operações de crédito/Taxas de juros de 

operações de Crédito Pessoal Consignado INSS/posição 10) a taxa média 

de juros mensal praticada pelo mercado para empréstimos consignados é 

de 2,02% ao mês e esta deve ser aplicada ao caso concreto. Portanto, 

com fulcro ao disposto no artigo 876 do Código Civil, utilizando-se de 

planilha de cálculo, conforme dados abaixo identificados, apuramos que o 

valor do empréstimo, acrescido dos juros, foi pago a maior e existe saldo 

em favor da parte reclamante na quantia de R$80,42. CARTÃO DE 

CRÉDITO CONSIGNADO v1 Valor do emprestimo R$ 4.516,80 Juros % 2,02 

Parcelas pagas 0 Parcela Referência % Juros am $ Juros am Amortização 

Saldo devedor jan/17 R$ 4.516,80 1 fev/17 2,02 R$ 91,24 R$ 188,20 R$ 

4.419,84 2 mar/17 2,02 R$ 89,28 R$ 188,20 R$ 4.320,92 3 abr/17 2,02 R$ 

87,28 R$ 188,20 R$ 4.220,00 4 mai/17 2,02 R$ 85,24 R$ 188,20 R$ 

4.117,05 5 jun/17 2,02 R$ 83,16 R$ 156,42 R$ 4.043,79 6 jul/17 2,02 R$ 

81,68 R$ 181,99 R$ 3.943,49 7 ago/17 2,02 R$ 79,66 R$ 179,89 R$ 

3.843,25 8 set/17 2,02 R$ 77,63 R$ 186,17 R$ 3.734,72 9 out/17 2,02 R$ 

75,44 R$ 177,31 R$ 3.632,85 10 nov/17 2,02 R$ 73,38 R$ 186,04 R$ 

3.520,19 11 dez/17 2,02 R$ 71,11 R$ 186,04 R$ 3.405,77 12 jan/18 2,02 

R$ 68,80 R$ 185,88 R$ 3.288,69 13 fev/18 2,02 R$ 66,43 R$ 185,53 R$ 

3.169,59 14 mar/18 2,02 R$ 64,03 R$ 177,65 R$ 3.055,96 15 abr/18 2,02 

R$ 61,73 R$ 177,82 R$ 2.932,87 16 mai/18 2,02 R$ 59,24 R$ 184,69 R$ 

2.807,43 17 jun/18 2,02 R$ 56,71 R$ 184,82 R$ 2.679,32 18 jul/18 2,02 R$ 

54,12 R$ 184,46 R$ 2.548,98 19 ago/18 2,02 R$ 51,49 R$ 184,28 R$ 

2.424,37 20 set/18 2,02 R$ 48,97 R$ 183,90 R$ 2.289,44 21 out/18 2,02 R$ 

46,25 R$ 176,10 R$ 2.159,59 22 nov/18 2,02 R$ 43,62 R$ 183,60 R$ 

2.019,61 23 dez/18 2,02 R$ 40,80 R$ 183,60 R$ 1.876,81 24 jan/19 2,02 

R$ 37,91 R$ 183,60 R$ 1.731,12 25 fev/19 2,02 R$ 34,97 R$ 183,60 R$ 

1.582,49 26 mar/19 2,02 R$ 31,97 R$ 183,60 R$ 1.430,86 27 abr/19 2,02 

R$ 28,90 R$ 183,60 R$ 1.276,16 28 mai/19 2,02 R$ 25,78 R$ 183,60 R$ 

1.118,34 29 jun/19 2,02 R$ 22,59 R$ 183,60 R$ 957,33 30 jul/19 2,02 R$ 

19,34 R$ 183,60 R$ 793,07 31 ago/19 2,02 R$ 16,02 R$ 183,60 R$ 625,49 

32 set/19 2,02 R$ 12,63 R$ 183,60 R$ 454,52 33 out/19 2,02 R$ 9,18 R$ 

183,60 R$ 280,10 34 nov/19 2,02 R$ 5,66 R$ 183,60 R$ 102,16 35 dez/19 

1 R$ 1,02 R$ 183,60 -R$ 80,42 Havendo valor pago a maior, conforme 

preconiza o artigo 876 do Código Civil, todo aquele que receber quantia 

indevida, tem a obrigação a restituí-la. Assim sendo, importante consignar 

que, nos termos do artigo 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do 

CDC, a restituição deve ser em dobro caso o credor tenha agido com 

má-fé. 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) Portanto, considerando que o 

saldo devedor cobrado pela parte reclamada foi calculado com base na 

taxa de juros pactuado, não vislumbro que haja má-fé que justifique a 

repetição de indébito em dobro, devendo o valor ser restituído de forma 

simples. Antecipação da tutela na sentença. Em relação ao pleito de 

abstenção de realizar novos descontos no salário da parte reclamante, 

formulado a título de tutela de urgência, nota-se que este foi indeferido nos 

termos da movimentação 26513740. Todavia, depois de amplo 

contraditório e a constatação que o saldo devedor já integralmente pago, 

não há dúvida quanto à concessão da antecipação de tutela nesta 

ocasião, visto que, neste momento, com base nos fundamentos da 

sentença, há muito mais do que simples probabilidade do direito. 

Observa-se também que o desconto de valores indevidos em folha de 

pagamento ocasiona perigo de dano, pois tem o condão de comprometer o 

orçamento familiar da parte reclamante e, consequentemente, de seu 

sustento e de sua família, bem como gerar inadimplemento de despesas 

básicas. Portanto, satisfeitos todos os pressupostos legais previstos no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, a parte reclamada deve 

providenciar a imediata suspensão dos descontos na folha de pagamento 

da parte reclamante independentemente do trânsito em julgado (artigo 

1.012, inciso VI do CPC). 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 
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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 reclamante ou o seu dolo no trâmite do 

processo. Por esta razão, não merece acolhimento o pleito de litigância de 

má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar a arguição de prescrição 

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; b) deferir tutela de urgência para 

determinar que a parte reclamada, independentemente do trânsito em 

julgado (artigo 1.012, inciso VI do CPC), providencie a imediata suspensão 

do desconto de valores do salário da parte reclamante, sob pena de multa 

de R$500,00 por cada desconto indevido realizado. A parte deverá ser 

pessoalmente intimada para dar cumprimento a obrigação; c) condenar a 

parte reclamada pagar a parte reclamante a quantia de R$ 80,42 (oitenta 

reais e quarenta e dois centavos) a título de danos repetição de indébito, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data, e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

citação; e d) indeferir os pleitos indenizatórios por danos morais. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Intime-se. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002948-14.2020.8.11.0001 AUTOR: ALINE 

CONCEICAO DE OLIVEIRA REU: VIVO S.A. Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia ALINE 

CONCEICAO DE OLIVEIRA ajuizou reclamação com pedido indenizatório em 

desfavor do VIVO S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 30427559 e 

arguiu as preliminares de falta de interesse de agir e inépcia da inicial. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao 

final, formulou pedido contraposto. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 30093402 e impugnação à contestação apresentada no ID 

30918107. 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) Quanto ao 

extrato oficial, examinando o documento em comento é suficiente para 

prova do arguido pela parte reclamante, não imprescindível a 

apresentação de extrato oficial para a propositura da ação. Por isso, as 

preliminares devem ser afastadas. Ausência de Interesse de Agir. 

Segundo a Teoria da Asserção, o simples fato de a parte reclamante ter 

imputado à parte reclamada a prática de ato ilícito, independentemente da 

análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente 

para a demonstração de seu interesse processual. Entender de forma 

contrária violaria frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder 

Judiciário, ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. Neste sentido: 

“(...) INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez constatada a não-observância de 

tais regras básicas, surge o interesse-necessidade para a tutela 

pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas in 

satu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a narrativa 

feita pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o interesse 

processual exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o que, 

ademais, foi constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo isso 

implica reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” 

(STJ REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em 

análise do caso concreto, nota-se que a simples alegação contida na 

inicial de que a parte reclamada causou dano moral à parte reclamante é 

suficiente para evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo 

razão a arguição preliminar de ausência de interesse processual, 
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rejeita-se. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. É do credor o ônus 

de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para 

seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável 

atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$ 184,34 (ID 28420569). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas faturas / telas de sistemas / relatórios (ID 

30427554/ 30427556), as quais não têm o condão probatório, pois se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste 

sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO 

DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor a inexistência de 

dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de demonstrar a 

existência do débito motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao 

autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, 

faturas ou telas de sistema não configura prova apta a demonstrar a 

existência de relação jurídica e a contração das dívidas motivadoras da 

negativação, em razão do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - 

AC: 10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de 

Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM 

SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. 

ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA 

DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS 

REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, 

DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA 

AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS 

COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE 

SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO 

FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU 

PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA 

ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. 

ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA 

JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) 

( 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, 
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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 28420569, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$ 184,34), entendo 

como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia 

de R$4.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 

do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

reclamada for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. 

POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme 

explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o pedido contraposto 

deve ser indeferido. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as 

preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a. declarar a 

inexistência do débito de R$ 184,34 (cento e oitenta e quatro reais e trinta 

e quatro centavos); 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, solidariamente, a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ). d. indeferir o pedido contraposto. Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 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 1000103-09.2020.8.11.0001 REQUERENTE: TONI DAVID 

REIS DE CASTRO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

TONI DAVID REIS DE CASTRO ajuizou reclamação com pedido declaratório 
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de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais TELEFONICA 

BRASIL S/A. Em síntese alegou desconhecer a dívida negativada em seu 

nome. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, e ao final 

postulou indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação no ID 29601696 e preliminarmente 

arguiu a ausência de interesse de agir e no mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, requer Ao final, 

requer a litigância de má-fé. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID 29401705 e impugnação ID 29715412. Inépcia da inicial. Documentos 

imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O 

ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona 

a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe 

elucidar que o documento imprescindível se refere a demonstração regular 

do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência 

deste implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem 

resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 04/08/2003 p. 301). 

Examinando o documento, considerado pela parte reclamada como 

imprescindível, nota-se que a apresentação de comprovante de residência 

não é imprescindível para o ajuizamento de reclamação perante o Juizado 

Especial Cível, visto que, nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC, é 

necessário apenas que a inicial indique o endereço eletrônico, o domicílio e 

a residência das partes. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda veiculada com base em 

alegada ilegalidade do sistema de pontuação de crédito ofertada pela 

entidade cadastral. O comprovante de residência e, no caso, não é 

documento indispensável à propositura da demanda. Descabimento do 

indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. APELAÇÃO PROVIDA. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70057584260, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner 

Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, a preliminar deve ser afastada. 

Ausência de Interesse de Agir. Segundo a Teoria da Asserção, o simples 

fato de a parte reclamante ter imputado à parte reclamada a prática de ato 

ilícito, independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto 

fático probatório, é suficiente para a demonstração de seu interesse 

processual. Entender de forma contrária violaria frontalmente o Princípio 

ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, 

da CRFB. Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E 

POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez 

constatada a não-observância de tais regras básicas, surge o 

interesse-necessidade para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que 

as condições da ação são vistas in satu assertionis ("Teoria da 

Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na 

petição inicial. Desse modo, o interesse processual exsurge da alegação 

do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado 

posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a 

não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” (STJ REsp 470.675/SP, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em análise do caso 

concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte 

reclamada causou dano moral à parte reclamante é suficiente para 

evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo razão a 

arguição preliminar de ausência de interesse processual, rejeita-se. 

Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz 

julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando 

(a) não houver necessidade de produção de provas a serem produzidas 

em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia 

e não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que, 

na audiência de conciliação (ID 29401705), 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$184,46 (ID 27786358). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas faturas e telas sistêmicas (ID 29601697 a 

29601700), as quais não têm o condão probatório, pois se tratam de 

documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste sentido: 

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - 

TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - 

Alegando o consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor 

demandado o ônus probatório de demonstrar a existência do débito 

motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao autor o dever de 

produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, faturas ou telas 

de sistema não configura prova apta a demonstrar a existência de relação 

jurídica e a contração das dívidas motivadoras da negativação, em razão 

do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - AC: 

10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 

20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA 

PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM SUPOSTA 

INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO 

INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA 

DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS REFERENTES 

AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS 

DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO 

INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O 

APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR 

(ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O 
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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 

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 27786358 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, 
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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$184,46), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$4.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção 

no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 

9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido 

contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte 

reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, 

o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte reclamada for 

pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO 

DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA 

JURÍDICA FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL 

ENUNCIADO 31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte reclamada seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de 

má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no 

artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se 

litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as 

preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a 

inexistência do débito de R$184,46 (cento e oitenta e quatro reais e 

quarenta e seis centavos) referente ao contrato 0365312334; b) 

determinar que a parte requerida, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

requerente, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada a 

R$10.000,00 (dez mil reais), devendo a parte ser intimada pessoalmente 

(AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 

do STJ). Caso o restritivo seja junto ao SERASA, fica dispensada a 

intimação da parte, devendo a secretaria providenciar a comunicação para 

baixa pelo sistema SERASAJUD; c) condenar a parte reclamada, pagar à 

parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (29/07/2019, ID 

27786358) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); d) 

indeferir o pedido contraposto; e e) indeferir a litigância de má-fé. Sem 

custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1005307-68.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FABRICIO 

MORAIS VASCONCELOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia FABRICIO MORAIS 

VASCONCELOS ajuizou reclamação com pedido condenatório em 

desfavor do ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Em síntese, alegou que a parte reclamada está cobrando por 

recuperação de energia por suposta irregularidade em seu relógio 

ocasionando a cobrança injusta de valores não devidos, além de já ter 

sido o débito declarado indevido em outro processo. Ao final, postulou a 

desconstituição do débito e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 25255319, e 

arguiu preliminar de incompetência e contestou os pedidos formulados na 

inicial e, em destaque, sustentou que a cobrança de recuperação de 

consumo é lícita visto que averiguada irregularidades no medidor da parte 

reclamante. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 24960912 e 

impugnação à contestação apresentada no ID 29967152. Ata de audiência 

de instrução acostada em ID 29881017. 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. 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 grafotécnica para apurar 

se a rubrica constante no contrato foi efetivamente assinada pela parte 

reclamante, visto que o fato deveria ter sido desvendado por laudo técnico 

extrajudicial (ID 25255336), 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 produzida 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 
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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 23065426), 

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 25255336/ 25255329 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 de terceiros. 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, 

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 
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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. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor cobrando pela fatura, entendo como 

razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de 

R$3.000,00. 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. condenar a parte reclamada 

pagar à parte reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título 

de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito 

contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); b. 

determinar que a empresa reclamada, proceda, no prazo de 20 dias, ao 

cancelamento das faturas de recuperação de consumo com vencimento 

em 30/06/2019 da UC. 6/260691 -1, 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 23076547, 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 monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga --------------------

---------------------------------------------------- Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002141-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

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 1002141-91.2020.8.11.0001 REQUERENTE: 

ELIZANGELA PINTO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

ELIZANGELA PINTO DA SILVA ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais 

TELEFONICA BRASIL S/A. Em síntese alegou desconhecer a dívida 

negativada em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao 

crédito, e ao final postulou indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 30162179 e 

preliminarmente arguiu a ausência de interesse de agir e no mérito, 

sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, 

requer Ao final, requer a litigância de má-fé. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 29879395. Valor da causa. Toda petição inicial, 

inclusive aquelas distribuídos sob o rito dos Juizados Especiais, deve 

indicar precisamente o valor da causa (art. 14, § 1º, inciso III, e 319, incios 

V, do CPC), o qual deve apresentar o valor econômico da pretensão 

formulada de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 292 do CPC. 

Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DELIBERAÇÕES 

ASSEMBLEARES. NULIDADE. DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC/1973. 

VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA Nº 284/STF. VALOR DA 

CAUSA. FIXAÇÃO. CRITÉRIO. CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. 

RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

7/STJ. (...) 3. O valor da causa deve equivaler ao conteúdo econômico a 

ser obtido na demanda, ainda que a pretensão envolva conteúdo 

meramente declaratório. Precedentes. 4. Acolher a tese acerca da 

inexistência do proveito econômico ou da razoabilidade do valor atribuído à 

causa encontra óbice na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, por 

demandar o reexame das circunstâncias fáticas da causa. 5. Agravo 

interno não provido. (STJ AgInt no AREsp 1062493/SP, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 28/09/2017) Nos termos do artigo 292, inciso V, do CPC, 

nas ações indenizatórias o valor da causa deve ser indicado de acordo 

com a pretensão formulada, inclusive do dano moral. No caso em análise, 

nota-se que a parte reclamante postula a indenização por danos morais no 

valor a ser atribuído por este Juízo e atribui ao valor da causa à quantia de 

R$302,19. Portanto, não coincidindo o valor da causa com a pretensão 

econômica deduzida na inicial, nos termos do artigo 292, § 3º, do CPC, o 

valor da causa deve ser retificado para a quantia de R$10.000,00, valor 

máximo geralmente estipulado pela Turma Recursal. Inépcia da inicial. 

Documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação. O ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível 

ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de 

mérito. Impõe elucidar que o documento imprescindível se refere a 

demonstração regular do exercício do direito de ação e não do direito 

material, pois a ausência deste implicará na improcedência do pedido e 

não na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A 

jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir 

acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular 

exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos 

probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser 

produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à 

existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do mutuário não 

constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos 

fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não 

autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a 

abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - 

Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de 

comprovante de residência não é imprescindível para o ajuizamento de 

reclamação perante o Juizado Especial Cível, visto que, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, a 

preliminar deve ser afastada. Ausência de Interesse de Agir. Segundo a 

Teoria da Asserção, o simples fato de a parte reclamante ter imputado à 

parte reclamada a prática de ato ilícito, independentemente da análise da 

tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a 

demonstração de seu interesse processual. Entender de forma contrária 

violaria frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, 

ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. Neste sentido: “(...) 

INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez constatada a não-observância de 

tais regras básicas, surge o interesse-necessidade para a tutela 

pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas in 

satu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a narrativa 

feita pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o interesse 

processual exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o que, 

ademais, foi constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo isso 

implica reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” 

(STJ REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em 

análise do caso concreto, nota-se que a simples alegação contida na 

inicial de que a parte reclamada causou dano moral à parte reclamante é 

suficiente para evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo 

razão a arguição preliminar de ausência de interesse processual, 

rejeita-se. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Existência de dívida. É do credor o ônus de provar a 

higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu 

recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável 

atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 
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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$302,19 (ID 28230378 – 

folhas 03). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado nos autos apenas faturas e telas sistêmicas (ID 

30162182 a 30162186), as quais não têm o condão probatório, pois se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste 

sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO 

DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor a inexistência de 

dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de demonstrar a 

existência do débito motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao 

autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, 

faturas ou telas de sistema não configura prova apta a demonstrar a 

existência de relação jurídica e a contração das dívidas motivadoras da 

negativação, em razão do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - 

AC: 10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de 

Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM 

SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. 

ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA 

DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS 

REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, 

DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA 

AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS 

COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE 

SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO 

FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU 

PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA 

ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. 

ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA 

JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) 

( T J - S C  -  A C :  0 3 0 9 2 8 3 4 6 2 0 1 5 8 2 4 0 0 2 0  C r i c i ú m a 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Excludente de culpabilidade. Os 

fabricantes, produtores, construtores, importadores, comerciantes, 

fornecedores e os prestadores de serviço, possuem responsabilidade 

civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a 

responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, por isso, não possui 

responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, observa-se que não há 

culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a parte reclamada 

contribuiu para a concretização do dano, visto que é de sua 

responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de segurança 

contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do Código de 

Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços colocados no 

mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos 

consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em 

decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em 

qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 

respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao 

fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, 

através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. 

Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 
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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 28230378 – folhas 03 

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$302,19), entendo como razoável e suficiente para a 

reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. Pedido contraposto. 

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte 

reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que 

embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Destaca-se 

ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido contraposto é 

admissível inclusive quando a parte reclamada for pessoa jurídica. Neste 

sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR 

MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 

DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR 

PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO 

FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme 

explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o pedido contraposto 

deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se 

caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 

do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as 

preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a 

inexistência do débito de R$302,19 (trezentos e dois reais e dezenove 

centavos) referente ao contrato 2108:354944; b) determinar que a parte 

requerida, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providencie a exclusão do 

restritivo de crédito em nome da parte requerente, sob pena de multa diária 

de R$100,00 (cem reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), devendo a 

parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o 

cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ). Caso o restritivo seja 

junto ao SERASA, fica dispensada a intimação da parte, devendo a 

secretaria providenciar a comunicação para baixa pelo sistema 

SERASAJUD; c) condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a 

quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso (12/10/2017, ID 28230378 – folhas 03) 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 
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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: 1004215-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Andre de Almeida Rodrigues OAB - MG74489 (ADVOGADO(A))

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-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 1004215-55.2019.8.11.0001 REQUERENTE: AMANDA 

BARBARA DE OLIVEIRA SODRE REQUERIDO: DECOLAR.COM LTDA, 

AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO Vistos. Processo em 

fase de Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo da controvérsia AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA 

SODRÉ ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor do 

DECOLAR.COM LTDA e AEROVIAS DE MEXICO AS DE C V AEROMEXICO. 

Em síntese, alega que adquiriu bilhetes de transporte aéreo junto a parte 

reclamada para realização do trecho Cuiabá – São Paulo, São Paulo – 

Cidade do México e Cidade do México – Miami. Afirma que posteriormente 

recebeu um e-mail da parte reclamada informando sobre uma alteração em 

seus voos. Asseverou que as alterações feitas de forma unilateral 

superavam 8 (oito) horas além de ter mais uma conexão, e que, sem 

alternativa aceitou passando por vários transtornos. Ao final, postulou 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID.24549306 e ID.28569534, 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.28670194 e impugnação à contestação apresentada no 

ID.28883169. 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. Alteração do contrato por parte da companhia 

aérea. Nos termos do artigo 229 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o 

passageiro tem direito ao reembolso integral do valor já pago quando a 

alteração por foi iniciativa do transportador. Quanto ao reembolso da 

passagem, a Resolução 400/2016 da ANAC prevê que as alterações, em 

especial quanto ao horário e itinerário, deverão ser informadas ao 

passageiro com antecedência de 72 horas e as alterações não poderão 

ser superior a 30 minutos para voos domésticos e de 1 hora para voos 

internacionais em relação aos horários originalmente contratados. A não 

observância destes limites, o passageiro poderá optar pela reacomodação 

em outro voo ou o reembolso integral do valor já pago. Estas são as 

regras previstas no artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC: Art. 12. 

As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em 

especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão 

ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta 

e duas) horas. § 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de 

reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do 

passageiro, nos casos de: I - informação da alteração ser prestada em 

prazo inferior ao do caput deste artigo; e II - alteração do horário de 

partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos 

domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao 

horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o 

horário após a alteração. § 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto 

em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador 

deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas 

à escolha do passageiro: I - reacomodação; II - reembolso integral; e III - 

execução do serviço por outra modalidade de transporte. Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto a análise 

comparativa do bilhete originariamente emitido (ID.22851223) e a 

informação de alteração do voo (ID.22851229), nota-se que a alteração de 

horário ocorreu com variação de 08 (oito) horas, ou seja, superior ao 

lapso permitido. Desta forma, tendo em vista que a alteração do horário do 

voo não observou o limite permitido, a conduta ilícita encontra-se 

caracterizada. 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 
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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 (08 

horas), entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$4.000,00. 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, solidariamente, a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro 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 
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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. 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: 1002007-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO VIEIRA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-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 1002007-64.2020.8.11.0001 REQUERENTE: SILVIO 

VIEIRA RONDON REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

SILVIO VIEIRA RONDON ajuizou reclamação com pedido declaratório de 

inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais OI S/A. Em 

síntese legou que era usuária do serviço prestado pela parte reclamada, 

tendo solicitado seu cancelamento em agosto/2017. Sustentou que foi 

emitida cobrança posterior indevida, que ocasionou a negativação dos 

seus dados. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão dos seus dados dos cadastros de proteção ao crédito. Ao final 

requer indenização por danos morais. A antecipação de tutela não foi 

concedida, ID 28202355. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação no ID 29936838 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, formulou pedido contraposto. Ata 

da audiência de conciliação acostada no ID 29882337 e impugnação no ID 

30055787. 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. 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. 

(Apelação Cível Nº 70064411598, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 13/08/2015). 

(TJ-RS - AC: 70064411598 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de 

Julgamento: 13/08/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 18/08/2015) 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. (...) (TJ-RO - RI: 10047365220108220601 RO 

1004736-52.2010.822.0601, Relator: Juiz Marcelo Tramontini, Data de 

Julgamento: 02/09/2011, Turma Recursal - Porto Velho, Data de 

Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 08/09/2011.) 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. 

(...) (TJ-DF 07260227820168070016 DF 0726022-78.2016.8.07.0016, 

Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 29/06/2017, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Publicação: Publicado no PJe : 05/07/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que: 

(a) o contrato, objeto da cobrança, foi rescindido em 24/11/2017 (e o 

aparelho só retirado em 29/12/2017 (ID 29936838 – folhas 02), informação 

que presumo como verdadeira, vez que a parte reclamante não 

comprovou em que data notificou a parte reclamada do seu interesse na 

rescisão contratual. E as dívidas reivindicada possui vencimento em 

10/2017 no valor de R$72,72 e 12/2017 no valor de R$62,48, e possuem 

referência anterior à rescisão do contrato. Desta forma a cobrança é 

devida e, consequentemente, não há conduta ilícita. Assim sendo, não 

havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais 

pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a 

discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 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) 

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 (existência de débito), 

é devido o pedido contraposto. Desta forma, mormente quanto ao 

documento juntado no ID 29936839 e 29936840, é possível apurar que a 

parte reclamante ainda deve a quantia de R$135,20, referente a 

inadimplência da fatura de telefonia vencida em outubro e dezembro/2017. 

Por esta razão, o pedido contraposto deve ser acolhido. Dispositivo. Posto 
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isso, proponho julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil e julgar procedente o pedido 

contraposto para condenar a parte reclamante a pagar à parte reclamada 

a quantia de R$ 135,20 (cento e trinta e cinco reais e vinte 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 em aberto por se tratar de mora ex re (artigo 397, caput, do 

Código Civil). Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Retifique-se o cadastro das 

partes, invertendo os polos ativo e passivo, para que não haja equívocos 

na fase de cumprimento de sentença. 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: 1002220-70.2020.8.11.0001
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Advogado(s) Polo Ativo:

EWERTON JOSE CARVALHO OAB - MT26339/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 1002220-70.2020.8.11.0001 REQUERENTE: GUSTAVO 

PRADO DE SOUSA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia GUSTAVO PRADO DE 

SOUSA 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 

reclamada, e que as faturas com vencimento nos meses de outubro/19 a 

fevereiro/20 cobraram valores muito acima de seu consumo médio. A título 

de tutela provisória de urgência, requereu que a parte reclamada se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica em sua unidade 

consumidora, e de negativar seus dados, em razão do não pagamento das 

faturas contestadas nos autos. A antecipação de tutela foi concedida, ID 

28253259. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação no ID 30238191 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 2986444 e impugnação no 

ID 30354201. É a síntese do necessário. Julgamento antecipado da lide. 

Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de 

produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) 

quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de 

provas. Examinando os autos, nota-se que, na audiência de conciliação 

(ID 2986444), 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 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. 
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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 (outubro de 2019 a fevereiro de 2020) registraram 

em média o consumo de 339 Kwh (ID 30238193). E com base no mesmo 

histórico de consumo (ID 30238193), nota-se que a média de consumo 

apurada no período janeiro a dezembro de 2018 a agosto/2019 é de 

143,11 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 

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 
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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 28253259, 

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 24/01/2020, ID 28347401) por envolver ilícito 

contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas 

e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002181-73.2020.8.11.0001 AUTOR: DEIVID BARROS 

DA SILVA REU: EBAZAR.COM.BR. LTDA Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia DEIVID 

BARROS DA SILVA ajuizou reclamação com de obrigação de fazer c/c 

indenizatório por danos morais em desfavor EBAZAR.COM.BR. Em síntese 

alegou a parte reclamada veiculou publicidade em rede social, ofertando 

um frigobar no valor de R$299,00, contudo, ao clicar na publicidade e ser 

direcionada ao site da reclamada, o valor do produto foi majorado para 

R$1.990,00. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

emissão de boleto para compra do produto no valor de R$299,00. A 

antecipação de tutela não foi concedida, ID 28244779. Devidamente citada, 

a parte promovida apresentou contestação no ID 29860248 e 

preliminarmente arguiu a inépcia da inicial, a ilegitimidade passiva e no 

mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 29884756 e impugnação no ID 

30476582. 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. 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 
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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. Propaganda enganosa. A publicidade enganosa 

proporciona uma distorção no processo decisório dos consumidores, 

levando-os ao erro no que concerne às verdadeiras características do 

produto ou serviço veiculado, ou dos requisitos de contratação, seja pela 

inexatidão ou falsidade das afirmações veiculadas, seja pela omissão de 

dados relevantes total ou parcialmente. Neste sentido, a lei consumerista 

preconiza em seu art. 37, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor: Art. 

37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. § 1° É enganosa 

qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter 

publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, 

mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da 

natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, 

preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. § 2° É 

abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, 

a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da 

deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores 

ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de 

forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. § 3° Para os 

efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar 

de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. Em análise do 

caso concreto e com base no conjunto fático probatório disponível nos 

autos, mormente quanto ao encarte publicitário, juntado no ID 28240045, 

nota-se que a parte reclamada anunciou a venda de um frigobar Brastemp 

Retrô 76 litros por R$299,00, e ao clicar no anúncio o preço é alterado 

para o valor de R$1.990,00, conforme folhas 02 do ID 2820045, 

configurando publicidade enganosa e, consequentemente, conduta ilícita. 

Contudo, ainda em exame ao conjunto fático, mormente quanto as 

alegações do próprio reclamante nem chegou a negociar a compra, 

sequer falou com o vendedor sobre o anúncio de venda, e ainda é de 

conhecimento geral a média de preço do referido produto, sempre na casa 

dos R$2.000,00 por ser item da linha luxo retrô da fabricante. De forma 

que, tenho que os fatos narrados na inicial ofendem o direito a 

personalidade da parte promovente com superficialidade, equivalente as 

frustrações corriqueiras, não há dano moral indenizável, visto que 

caracteriza mero aborrecimento e não é devida a indenização por danos 

morais. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar improcedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. 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
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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 1002013-71.2020.8.11.0001 REQUERENTE: FLAVIO 

NICOLA FERREIRA SOARES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

FLAVIO NICOLA FERREIRA SOARES ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais 

TELEFONICA BRASIL S/A. Em síntese alegou desconhecer a dívida 

negativada em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao 

crédito, e ao final postulou indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 30060722 e 

preliminarmente arguiu a ausência de interesse de agir e no mérito, 

sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, 

requer Ao final, requer a litigância de má-fé. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 29879395 e impugnação no ID 30132300. 

Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 

do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis 

à propositura da ação. O ajuizamento de ação sem a juntada de 

documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no 

julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere a demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de 

comprovante de residência não é imprescindível para o ajuizamento de 

reclamação perante o Juizado Especial Cível, visto que, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, a 

preliminar deve ser afastada. Ausência de Interesse de Agir. Segundo a 

Teoria da Asserção, o simples fato de a parte reclamante ter imputado à 

parte reclamada a prática de ato ilícito, independentemente da análise da 

tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a 

demonstração de seu interesse processual. Entender de forma contrária 

violaria frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, 

ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. Neste sentido: “(...) 

INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez constatada a não-observância de 

tais regras básicas, surge o interesse-necessidade para a tutela 

pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas in 

satu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a narrativa 

feita pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o interesse 

processual exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o que, 

ademais, foi constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo isso 

implica reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” 

(STJ REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em 

análise do caso concreto, nota-se que a simples alegação contida na 

inicial de que a parte reclamada causou dano moral à parte reclamante é 

suficiente para evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo 

razão a arguição preliminar de ausência de interesse processual, 

rejeita-se. Julgamento antecipado da lide. 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 
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CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Existência de dívida. É do credor o ônus de provar a 

higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu 

recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável 

atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$187,37 (ID 28200265 – 

folhas 05). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado nos autos apenas faturas e telas sistêmicas (ID 

30060722 a 3006027), as quais não têm o condão probatório, pois se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste 

sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO 

DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor a inexistência de 

dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de demonstrar a 

existência do débito motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao 

autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, 

faturas ou telas de sistema não configura prova apta a demonstrar a 

existência de relação jurídica e a contração das dívidas motivadoras da 

negativação, em razão do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - 

AC: 10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de 

Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM 

SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. 

ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA 

DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS 

REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, 

DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA 

AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS 

COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE 

SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO 

FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU 

PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA 

ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. 

ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA 

JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) 

( T J - S C  -  A C :  0 3 0 9 2 8 3 4 6 2 0 1 5 8 2 4 0 0 2 0  C r i c i ú m a 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Excludente de culpabilidade. Os 

fabricantes, produtores, construtores, importadores, comerciantes, 

fornecedores e os prestadores de serviço, possuem responsabilidade 

civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a 

responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, por isso, não possui 

responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, observa-se que não há 

culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a parte reclamada 

contribuiu para a concretização do dano, visto que é de sua 

responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de segurança 

contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do Código de 

Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços colocados no 

mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos 

consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em 

decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em 

qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 

respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao 

fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, 

através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. 

Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 
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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 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 28200265 – folhas 05 

caracterizado o dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque 

este fato tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio 

social e proporcionar sentimentos indesejados como frustração, angústia 

e ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade do crédito é devido o 

dano moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum 

indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: 

compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Impõe ainda consignar que, embora a 

existência de outros restritivos posteriores (ID 28200265 – folhas 05), não 

afaste o dano moral, é inegável que influencia na fixação do quantum 

indenizatório em patamar inferior ao caso em que o consumidor tem uma 

única negativação. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. (...) 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. QUANTUM 

REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da condenação a título 

de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, alternativamente, a 

redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso que o autor possui 

outras inscrições restritivas. No entanto, todas as demais anotações são 

posteriores àquela procedida pela demanda, com o que tenho como 

inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor arbitrado, este 

comporta redução. As inscrições posteriores devem ser levadas em conta 

apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 7.000,00 para R$ 

3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71004295929, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em 18/10/2013) Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$180,37), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$3.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção 

no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 

9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido 

contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte 

reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, 

o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte reclamada for 

pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO 

DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA 

JURÍDICA FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL 

ENUNCIADO 31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte reclamada seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de 
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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$180,37 (cento e oitenta reais e trinta e sete 

centavos) referente ao contrato 0349999825; b) determinar que a parte 

requerida, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providencie a exclusão do 

restritivo de crédito em nome da parte requerente, sob pena de multa diária 

de R$100,00 (cem reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), devendo a 

parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o 

cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ). Caso o restritivo seja 

junto ao SERASA, fica dispensada a intimação da parte, devendo a 

secretaria providenciar a comunicação para baixa pelo sistema 

SERASAJUD; c) condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a 

quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso (21/10/2018, ID 28200265 – folhas 05) por 

envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); d) indeferir o pedido 

contraposto; e e) indeferir a litigância de má-fé. Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDETE GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA VIEIRA BORGES FELIX OAB - MT0008633A-N (ADVOGADO(A))

ROSANA DIAS DE SOUZA OAB - MT16104-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. N. DO NASCIMENTO MONTAZOLLI EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE CATIJERO PEREIRA OAB - MT21584/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 1000569-03.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ALDETE 

GONCALVES DOS SANTOS REQUERIDO: T. N. DO NASCIMENTO 

MONTAZOLLI EIRELI - ME Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 

da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia ALDETE GONCALVES DOS 

SANTOS ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor do T. 

N. DO NASCIMENTO MONTAZOLLI EIRELI - ME. Em síntese, alegou que a 

parte reclamada protestou seu nome mesmo após pagamento da dívida. 

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 29466923 e contestou os 

pedidos formulados na inicial e, em destaque, sustentou que a reclamante 

confessamente pagou a dívida em atraso levando ao protesto, e quando 

regularizou o pagamento a reclamada lhe entregou carta de anuência para 

baixa no protesto, assim não há que se falar em danos morais. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 29466171 e impugnação à 

contestação apresentada no ID 29917863. 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 29466171), 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. 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 
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ocasionado por culpa exclusiva da parte reclamante. Quanto aos danos 

decorrentes da não exclusão dos restritivos de protesto, nota-se que a 

responsabilidade é da própria parte reclamante, visto que cabe ao 

devedor ou terceiro interessado a exibição do documento de quitação do 

título protestado ao Cartório, conforme dispõe o art 2° da Lei 6.690/79, que 

disciplina o cancelamento de protesto de títulos cambiais: Art. 2º. Será 

cancelado o protesto de títulos cambiais posteriormente pagos mediante a 

exibição e a entrega, pelo devedor ou procurador com poderes especiais, 

dos títulos protestados, devidamente quitados, que serão arquivados em 

cartório. § 1º Para os fins previstos no "caput" deste artigo, não serão 

aceitas cópias ou reproduções de qualquer espécie, ainda que 

autenticadas. § 2º Na impossibilidade de exibir o título protestado, o 

devedor, para obter o cancelamento do protesto, deverá apresentar 

declaração de anuência de todos que figurem no registro de protesto, com 

qualificação completa e firmas reconhecidas, devendo ser arquivada em 

cartório a referida declaração. Além da norma acima colacionada, a Lei nº. 

9.492, de 10 de setembro de 1997, que regula os serviços concernentes 

ao protesto de títulos, dispõe em seu art. 26, in verbis: Art. 26. O 

cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no 

Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante 

apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. 

Neste sentido, inclusive, é o entendimento do STJ firmado em julgamento 

de Recurso Repetitivo (tema 725): CANCELAMENTO DE PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO 

PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O 

ART. 2º DA LEI N. 9.492/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO 

PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. 

ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE 

CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO 

SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO. 1. Para fins do art. 543-C do 

Código de Processo Civil: "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, 

legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, 

salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, 

após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto. 2. 

Recurso especial não provido. (Recurso Repetitivo Tema 725. REsp 

1339436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014) Portanto, não há responsabilidade 

da parte reclamada pelos supostos danos noticiados. Assim sendo, 

encontra-se prejudicada a discussão em relação ao dano e o seu quantum 

indenizatório. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com 

a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou 

fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo 

para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente manifestamente 

infundado;VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Não destoa a jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA 

LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS 

ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO 

HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 

563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamante 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 

improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Luciana 

Gomes de Freitas Juíza Leiga ------------------------------------------------------

------------------ Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001475-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1001475-90.2020.8.11.0001 REQUERENTE: JAIME 

MOREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo 

relevante JAIME MOREIRA DOS SANTOS ajuizou reclamação indenizatória 

em desfavor do BANCO BRADESCO. 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. A parte 

reclamada foi regularmente citada (ID 30136676) e audiência de 

conciliação realizada (ID 29809942). A contestação foi apresentada no ID 

29881458. Arguiu preliminar de inépcia da inicial for falta de documento 

essencial - extrato de balcão. Sustentou a inexistência de culpa, ausência 

de dano moral. Em seguida, foi juntada nos autos impugnação à 

contestação (ID 30136685). 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. 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 
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reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de extrato de 

negativação extraído no balcão não é imprescindível para o ajuizamento da 

ação declaratória de inexistência de débito, visto que o referido 

documento tem como finalidade a comprovação de inexistência da dívida e 

este fato pode ser realizado por qualquer meio de prova em direito 

admitido. Por isso, a preliminar deve ser afastada. 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$79,06(ID 28103100). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que a empresa reclamada 

não apresentou nos autos nenhuma evidência significativa da existência 

de crédito em seu favor. Assim, pela insuficiência de provas da origem do 

crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses 

casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. 

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a 

cobrança é indevida e conduta ilícita da parte reclamada encontra-se 

configurada. Responsabilidade civil. Quem age com dolo ou culpa tem a 

responsabilidade civil em reparar o dano causado (art. 186 do Código 

Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem 

responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, presumida a culpa. No 

entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor e do prestador de 

serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de 

terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), 

bem como nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento 

jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros. Quanto aos danos 

decorrente da falta de autenticidade dos dados cadastrais, nota-se que há 

responsabilidade do credor, pois este, mesmo que de forma indireta, 

contribuiu para a concretização do dano, visto que tem o dever de cautela 

e de adotar procedimentos de segurança, garantindo que não seja 

celebrados contratos em nome de terceiros, conforme dispõe o artigo 8° 

do Código de Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços 

colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou 

segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e 

adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto 

industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este 

artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o 

produto. Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

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 
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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 28103100, 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 bem danificado (R$ 79,06), 

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) 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 do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); e c) determinar que a parte requerida, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

requerente, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada a 

R$10.000,00 (dez mil reais), devendo a parte ser intimada pessoalmente 

(AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 

do STJ). Caso o restritivo seja junto ao SERASA, fica dispensada a 

intimação da parte, devendo a secretaria providenciar a comunicação para 

baixa pelo sistema SERASAJUD. Sem custas e 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 

“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. 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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LEMES ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor do 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em 

síntese, alegou que a parte reclamada está cobrando por recuperação de 

energia por suposta irregularidade em seu relógio ocasionando a 

cobrança injusta de valores não devidos. Ao final, postulou a 

desconstituição do débito e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 29504873, arguiu 

preliminar de incompetência e, contestou os pedidos formulados na inicial 

e, em destaque, sustentou que a cobrança de recuperação de consumo é 

lícita visto que averiguada irregularidades no medidor da reclamante. Ata 

da audiência de conciliação acostada no ID 29180093 e impugnação à 

contestação apresentada no ID 29615716. 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 na rede elétrica da 

reclamante para apurar se houve ou não irregularidades no medidor, visto 

que o fato deveria ter desvendado por laudo técnico extrajudicial (ID 

29504874), 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. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa 

das partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Contestação de fatura. Havendo suspeita de 

irregularidade na fatura de energia elétrica, o consumidor tem direito a sua 

contestação, cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos 

medidores, sempre, respeitando o devido processo legal e o contraditório. 

Neste sentido é o que preconizam os artigos 129 e 137 da Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL. No caso de inconformismo com a 

cobrança de energia elétrica, cabe a concessionária a comprovação 

inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a 

demonstração da aferição e/ou inspeção. A propósito: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO 

NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO 

CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 

04/11/2016) Assim sendo, para que a prova técnica 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) 

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 
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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 27573227), 

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 29504874 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 de terceiros. 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, 

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) 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 tratamento humilhante, com agressão física ou verbal ou o 

desprezo tem o condão de gerar o dano moral. Neste sentido: DIREITO 

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATENDIMENTO COMERCIAL. 

TRATAMENTO VEXATÓRIO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 

1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. 

Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos 
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morais em razão de tratamento vexatório, com xingamentos, em 

atendimento telefônico comercial. Recurso do autor visando à majoração 

do valor da condenação. 2 - Danos morais. Valor da indenização. A 

indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação 

e desestímulo, assim como considerar a extensão do dano. No caso em 

exame, considerando o grau das ofensas proferidas pela atendente da ré 

(ID 6480029) bem como o fato de não terem sido articuladas diretamente 

ao autor, mas em conversa com terceiro, é de se concluir pela 

razoabilidade e proporcionalidade da indenização fixada em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). Incabível, pois, a majoração. Sentença que se confirma 

pelos seus próprios fundamentos. 3 - Recurso conhecido, mas não 

provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% 

do valor da condenação, pelo recorrente vencido, com exigibilidade 

suspensa em face gratuidade de justiça que ora se concede. (TJ-DF 

07388287720188070016 DF 0738828-77.2018.8.07.0016, Relator: AISTON 

HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 01/02/2019, 1ª Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 14/02/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em exame 

do caso concreto, nota-se que a cobrança de dívida inexistente, 

corroborado com a ameaça de suspensão de serviço de energia elétrica é 

suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade objetiva e 

subjetiva. Isto porque, a conduta tem o condão de proporcionar 

sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. A proposito: 

PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. 

FISCALIZAÇÃO EM MEDIDOR DE UNIDADE CONSUMIDORA. APURAÇÃO 

DE IRREGULARIDADE. FALHA NA LAVRATURA DO TERMO DE 

OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO DO USUÁRIO. DANOS MORAIS. 

INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. VALOR NÃO EXORBITANTE. 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o 

Tribunal de origem consignou que a ameaça de corte no fornecimento de 

energia pelo não pagamento de faturas reputadas indevidas causou 

danos aos agravados. A Corte a quo assentou que, à luz dos Princípios 

da Proporcionalidade e da Razoabilidade e levando-se em consideração 

as características do caso concreto, a quantia fixada de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais) se mostra compatível com o dano sofrido. A revisão desse 

posicionamento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da 

Súmula 7/STJ. 2. Agravo Regimental não provido. (STJ AgRg no AREsp 

403.510/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 05/12/2013, DJe 06/03/2014) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

NÃO REGISTRADO. IMPOSIÇÃO UNILATERAL DE DÉBITO (R$8.360,22). 

FRAUDE NÃO COMPROVADA. CANCELAMENTO DA COBRANÇA 

INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUMINDENIZATÓRIO 

FIXADO EM R$15.000,00. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO IMPOSTA PARA 

R$5.000,00. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. I - 

Conforme reiteradas decisões desta Corte, o pagamento de débito 

decorrente de irregularidade no medidor de energia elétrica somente pode 

ser exigido do consumidor se restar constatado por meio de regular 

procedimento administrativo seguido de perícia técnica com a participação 

do usuário. II - Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pela má prestação dos 

serviços contratados, suportando diretamente uma indenização pelos 

prejuízos causados. III - In casu, resta incontroverso que houve indevida 

imputação de débito por consumo não faturado ao consumidor apelado, no 

valor de R$8.360,22 (oito mil trezentos e sessenta reais e vinte e dois 

centavos), sendo cabível o cancelamento da cobrança. IV -Pertinente a 

condenação por dano moral, visto que, de forma indubitável, houve abalo 

ao Apelado quanto à acusação de fraude não comprovada no consumo 

de energia de seu imóvel, com risco de suspensão do fornecimento do 

serviço e ameça da inserção de seus dados nos órgãos de restrição ao 

crédito. V - O quantumindenizatório por dano moral fixado em R$15.000,00 

(quinze mil reais) deve ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais), a 

fim de atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. VI - 

Apelo parcialmente provido à unanimidade. (TJ-MA - AC: 

00008715220158100001 MA 0531572017, Relator: CLEONICE SILVA 

FREIRE, Data de Julgamento: 02/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 10/05/2019 00:00:00) Portanto, diante do tratamento 

humilhante 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 cobrando pela fatura, entendo como razoável e suficiente para a 

compensação 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. 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 (03/12/2019, ID 27924446) por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); b. determinar que a 

empresa reclamada, proceda, no prazo de 20 dias, ao cancelamento da 

fatura de recuperação de consumo com vencimento em 30/12/2019 da UC. 

6/223252-8, 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 

27581984, 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 
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registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008916-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITH ROMAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (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 1008916-59.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JUDITH 

ROMAO DA SILVA REQUERIDO: LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS 

LTDA Vistos. Vistos etc. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). JUDITH ROMAO DA SILVA ajuizou reclamação com pedido 

indenizatório em desfavor do LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA. 

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 29919358. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu litigância de 

má-fé. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 29812789 e 

impugnação à contestação apresentada no ID 30198512. Considerando 

que a atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder 

Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar 

apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei 

e pelas normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito 

de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da 

Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competência para processar e 

julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de 

menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados 

Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e 

não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade 

da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e 

não em face do direito material. Mesma exegese é extraída da 

jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE 

PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, diante da expressa impugnação da parte reclamante (ID 

30198512, fl. 1, § 2º), no caso, será necessária prova pericial 

grafotécnica para apurar se a rubrica constante no contrato juntado no ID 

29919362/ 29919361/ 29919363 foi efetivamente assinada pela parte 

reclamante. No caso concreto, por ser necessária a produção de prova 

pericial, trata-se de matéria de complexa e, consequentemente, este juízo 

é incompetente para processar e julgar a presente demanda. Posto isso, 

proponho acolher a preliminar de incompetência e julgar extinto o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso X, e 337, II, do 

CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza 

Leiga ------------------------------------------------------------------------ Vistos . 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001103-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

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 1001103-44.2020.8.11.0001 AUTOR: TALISSA NUNES 

DE SOUZA REU: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo relevante TALISSA NUNES 

DE SOUZA ajuizou reclamação indenizatória em desfavor do AZUL 

LINHAS AEREAS. Alegou que seu voo saindo de Natal-RN às 7h10 de 

04/01/2020 foi cancelado, sendo realocada em próximo voo que chegou 

ao destino Cuiabá-MT às 01h45 do dia 06/01/2020, resultando em 2 dias 

de atraso. Sustenta que em decorrência do atraso de 2 dias perdeu 

diversos compromissos. A parte reclamada foi regularmente citada e 

audiência de conciliação realizada (ID 29784299). A contestação foi 

apresentada no ID 29881699. Sustentou que o voo foi cancelado por 

motivos técnicos operacionais alheios a sua vontade. Sustentou que o voo 

foi cancelado por motivos técnicos operacionais alheios a sua vontade. 

Em seguida, foi juntada nos autos impugnação à contestação (ID 

30086845). 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 29784299), 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. 

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 
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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 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 04/01/2020 às 

11h50 (ID 28013315). Todavia, como reconhecido pela parte reclamada, a 

parte reclamante foi reacomodada em outro voo, tendo sua chegada ao 

destino somente no dia 06/01/2020.às 01h:45, ou seja, com atraso de 38h, 

lapso este superior ao legalmente permitido. Portanto, diante do atraso 

superior a 4 horas, a conduta da parte reclamada configura conduta ilícita. 

Responsabilidade civil. Quem age com dolo ou culpa tem a 

responsabilidade civil em reparar o dano causado (art. 186 do Código 

Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem 

responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, presumida a culpa. No 

entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor e do prestador de 

serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de 

terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), 

bem como nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento 

jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros. 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 pelo atraso no transporte, nota-se que é culpa da 

companhia aérea, visto que se trata de situação previsível e esta tem que 

estar preparada, com equipes de plantão e material disponível, para a 

rápida reacomodação dos passageiros. Portanto, havendo hipótese de 

caso fortuito interno, 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, 
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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) 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 tempo da indisponibilidade do tempo (38 

horas), entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$6.000,00. 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$ 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 (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 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. 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 
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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: 1015570-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO FASSINA SIGNOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA TAYARA RODRIGUES SILVA OAB - MT15579/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA JULIANA RODRIGUES SILVA OAB - MT25404/O (ADVOGADO(A))

THIAGO MAXIMO DA SILVA OAB - MT19629/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) 

SENTENÇA Autos 1015570-62.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO 

PEDRO FASSINA SIGNOR REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia JOAO PEDRO FASSINA SIGNOR ajuizou reclamação com 

pedido indenizatório por danos materiais e morais em desfavor de TAM 

LINHAS AÉREAS S/A. Em síntese alegou comprou, com bastante 

antecedência, passagens aéreas da promovida para empreender viagem 

para Manaus/AM e participar de congresso acadêmico. Explicou que não 

conseguir fazer o checkin em casa no dia do voo, pois as passagens não 

estavam compradas. Afirmou que tentou comprar novos bilhetes, contudo 

o valor era muito maior que o dobro, de forma que perdeu o congresso e 

teve prejuízos com o pagamento das diárias em hotel que se hospedaria. 

Ao final postulou indenização por danos materiais e morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 27514386 e no 

mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao 

final, improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 27609986 e impugnação no ID 27985056. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Alteração do contrato 

por parte da companhia aérea. Nos termos do artigo 229 do Código 

Brasileiro de Aeronáutica, o passageiro tem direito ao reembolso integral 

do valor já pago quando a alteração por foi iniciativa do transportador. 

Quanto ao reembolso da passagem, a Resolução 400/2016 da ANAC 

prevê que as alterações, em especial quanto ao horário e itinerário, 

deverão ser informadas ao passageiro com antecedência de 72 horas e 

as alterações não poderão ser superior a 30 minutos para voos 

domésticos e de 1 hora para voos internacionais em relação aos horários 

originalmente contratados. A não observância destes limites, o passageiro 

poderá optar pela reacomodação em outro voo ou o reembolso integral do 

valor já pago. Estas são as regras previstas no artigo 12 da Resolução 

400/2016 da ANAC: Art. 12. As alterações realizadas de forma 

programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário 

originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com 

antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. § 1º O transportador 

deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, 

devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de: I - informação da 

alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e II - 

alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) 

minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em 

relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não 

concordar com o horário após a alteração. § 2º Caso o passageiro 

compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da 

informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem 

como as seguintes alternativas à escolha do passageiro: I - 

reacomodação; II - reembolso integral; e III - execução do serviço por outra 

modalidade de transporte. A parte promovente afirmou que comprou 

passagens para Manaus/AM no dia 21/09/2019, contudo ao tentar fazer o 

checkin soube que não tinha sido confirmada e sim reservada tão 

somente, e consequentemente perdeu o congresso em que participaria. 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se no 

ID 25796063 que a compra das passagens aéreas para o dia 21/09/2019 

foi realizada com sucesso, e em que pese a reclamada afirmar que o 

cancelamento da compra tenha se dado por suspeitas de fraude, o fato é 

que não há qualquer prova de que a alteração da compra da passagem (ID 

27514386 – folhas 03) 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 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 do pagamento por diárias de 

hospedagem em Manaus/AM, no valor de R$521,60. Analisando o conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que o dano material 

encontra-se devidamente comprovado no valor de R$521,60 (ID 25796053 

– folhas 06), fazendo a parte reclamante jus à indenização pelos danos 

materiais. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no 

artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral 

possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se 

adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do 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, as 

dificuldades criadas de acesso ao cultura tem o condão de gerar o dano 

moral. Em exame do caso concreto, nota-se que a impossibilidade de 

participar de Congresso Acadêmico em Manaus/AM é suficiente para a 

caracterização do dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto 

porque, o fato tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados 
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como raiva, angústia e ansiedade. A propósito: PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS REPARAÇÃO DE DANOS POR DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL - PACOTE TURÍSTICO AUSÊNCIA DE RESERVA - 

HOSPEDAGEM DIVERSA DA CONTRATADA DANO MORAL 

CONFIGURADO VALOR DE INDENIZAÇÃO MANTIDO - APELAÇÃO NÃO 

PROVIDA (TJSP 2014.0000164945 – Relator: Luiz Eurico – Data do 

Julgamento: 24/03/2014) Portanto, diante da restrição de acesso ao 

cultura é devido o dano moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. 

Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para condenar a parte reclamada a pagar à parte 

reclamante as quantias de: a) R$ 521,60 (quinhentos e vinte e um reais e 

sessenta centavos), a título de danos materiais, corrigida monetariamente 

pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (15/08/2019, ID 

25796053), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) 

ao mês, sem capitalização, a partir da citação; e b) R$4.000,00 (quatro mil 

reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (10/12/2019 

ID 27255003) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no 

AREsp 703055/RS). Sem custas e honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as 

vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza 

Leiga ------------------------------------------------------------------------ Vistos . 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001307-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSYCKA KAROLLYNE MENDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-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):

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 1001307-88.2020.8.11.0001 AUTOR: JESSYCKA 

KAROLLYNE MENDES DA SILVA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo relevante JESSYCKA KAROLLYNE 

MENDES DA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em desfavor do 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Alegou 

que sofreu cobrança de fatura de recuperação de energia indevida. Que 

lhe causou perda de tempo para solução do problema. A parte reclamada 

foi regularmente citada (ID 28132824) e audiência de conciliação realizada 

(ID 29789946). A contestação foi apresentada no ID 30111283. Arguiu 

preliminar Incompetência do Juizado Especial por necessidade de prova 

pericial. Sustenta ausência de culpa visto que realizou inspeção técnica 

nas instalações e verificou a existência de fraude no medidor. Em seguida, 

foi juntada nos autos impugnação à contestação (ID 30183076). 

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 29789946), as partes posicionaram-se no 

sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestariam-se na 

contestação (parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte 

reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve 

pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a 

aplicação dos ônus específicos. Incompetência em razão da matéria. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competente 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 
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menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial, visto 

que se trata de prova complexa. Em análise dos autos, no caso concreto, 

não é necessária a produção da prova pericial grafotécnica para apurar 

se a rubrica constante no contrato foi efetivamente assinada pela parte 

reclamante, visto que o fato deveria ter sido desvendado por laudo técnico 

extrajudicial (ID 30112153), 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 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 a 

cobrança se refere a fatura de Recuperação de Consumo (ID 30111288), 

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 30112153 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 
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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 pelo 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 não elaboração de laudo técnico extrajudicial, 

nota-se que é culpa da concessionária de fornecimento de energia 

elétrica, visto que se trata de situação previsível e a concessionária tem 

que estar preparada, com equipes de plantão e material disponível, para 

realização daquele em conformidade com a legislação. Portanto, havendo 

hipótese de caso fortuito interno, 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) declarar a 

inexistência do débito em nome da parte reclamante junto a parte 

reclamada; b) determinar que a empresa reclamada, proceda, no prazo de 

20 dias, ao cancelamento da fatura de recuperação de consumo com 

vencimento em 20/09/2019 da UC. 6/629486-2; c) determinar que a parte 

reclamada, a título de tutela de urgência, no prazo de 5 dias, 

independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso VI do CPC), 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00, limita a a R$12.000,00; 

d) indeferir indenização por danos morais. Sem custas e custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. 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 
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credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga --------------------

---------------------------------------------------- Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001298-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-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 1001298-29.2020.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE 

ANTONIO DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo 

relevante JOSE ANTONIO DA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em 

desfavor do TELEFÔNICA BRASIL S.A. 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. A parte reclamada 

foi regularmente citada (ID 28945070) e audiência de conciliação realizada 

(ID 29789405). A contestação foi apresentada no ID 30098702. Arguiu as 

preliminares de incompetência por necessidade de perícia, inépcia da 

inicial - comprovante de residência e documentos essenciais e ausência 

de interesse de agir. Sustentou a inexistência de culpa visto existência de 

relação jurídica comprovada mediante gravação de call center, ausência 

de dano moral. Em seguida, foi juntada nos autos impugnaçãoo à 

contestação (ID 30334046). 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 

29789405), as partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à 

produção de prova oral, manifestariam-se na contestação (parte 

reclamada) e na impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, 

analisando tais peças, observa-se que não houve pedido específico, 

autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus 

específicos. Incompetência em razão da matéria. Considerando que a 

atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário 

por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas 

demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas 

normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir 

juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, 

o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial, visto que se 

trata de prova complexa. Em análise dos autos, no caso concreto, não é 

necessária a produção da prova pericial em aúdio para apurar se a voz 

constante no aúdio é da parte reclamante, visto que não houve 

impugnação da parte contrária. 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. 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. Quanto ao documento, considerado pela 

parte reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de 
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extrato de restrição extraído no balcão não é imprescindível para o 

ajuizamento da ação de desconstituição de débito. Por isso, a preliminar 

deve ser afastada. Ausência de Interesse de Agir. Segundo a Teoria da 

Asserção, o simples fato de a parte reclamante ter imputado à parte 

reclamada a prática de ato ilícito, independentemente da análise da tese de 

defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a demonstração 

de seu interesse processual. Entender de forma contrária violaria 

frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no 

artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, 

LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, 

uma vez constatada a não-observância de tais regras básicas, surge o 

interesse-necessidade para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que 

as condições da ação são vistas in satu assertionis ("Teoria da 

Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na 

petição inicial. Desse modo, o interesse processual exsurge da alegação 

do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado 

posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a 

não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” (STJ REsp 470.675/SP, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em análise do caso 

concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte 

reclamada causou dano moral à parte reclamante é suficiente para 

evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo razão a 

arguição preliminar de ausência de interesse processual, rejeita-se. 

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$ 161,96 (ID 28080225). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente 

quanto ao áudio de ligação telefônica de atendimento em call center, 

juntado no ID 30098702, p. 18, nota-se que a parte reclamante confirmou a 

contratação do plano controle oferecido pela parte reclamada. Ademais, 

não há nos autos prova de fato impeditivo, modificativo o extintivo do 

referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), situação em que evidencia a 

sua legitimidade e que não há conduta ilícita por parte da empresa 

reclamada. Destaca-se também que, embora não tenha sido produzida 

perícia fonética para comprovar a autenticidade da voz da parte 

reclamante, no caso em exame, considero-a como autentico a referida 

gravação diante da ausência de expressa e específica impugnação (art. 

411, inciso III, do CPC). Além disso, ouvindo o referido áudio, nota-se que 

foram identificados dados da parte reclamante (nome completo: JOSÉ 

ANTONIO DA SILVA , CPF 352.323.821 -87, nome da mãe: Sebastiana 

Gonçalves da Silva, data de nascimento: 12/11/1964, email: 

jmorenojj123@gmail.com, telefone: 992850510, endereço: Rua F 12 

Quadra 20, n. 290, Cuiabá/MT) evidenciando a contratação. Relevante 

consignar também que a gravação telefônica não agride o direito à 

inviolabilidade e sigilo das comunicações telefônicas (art. 5º, inciso XII, 

CF), visto que se trata de gravação realizada por um dos interlocutores. 

Neste sentido: REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CONCUSSÃO. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA REALIZADA POR UM DOS 

INTERLOCUTORES. ILICITUDE. AFASTAMENTO. ABSOLVIÇÃO. 

NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS 

AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE 

SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 211/STJ. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. É lícita a gravação telefônica realizada por um dos 

interlocutores, ainda que sem o consentimento do outro, sendo apta sua 

utilização no convencimento do juiz sentenciante. (...) (STJ AgRg no 

AREsp 721.244/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado 

em 01/06/2017, DJe 07/06/2017) Diante do contexto comprobatório dos 

autos, reconheço a existência do crédito em favor da parte reclamada e, 

consequentemente, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita 

praticada. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o 

exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade 

civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum 

indenizatório. Por fim, considerando que a parte a reclamada juntou nos 

autos, como prova, arquivo de áudio disponibilizado por meio de link da 

internet, fica advertidade que deve manter disponível o referido link até o 

trânsito em julgado da decisão que resolver a demanda para, em caso de 

recurso, possibilite a análise pelos julgadores de segundo grau. 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 I do artigo 80 do CPC, 

pois a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Por estas razões, é 

devida a incidência da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 

do CPC, a qual fixo em R$361,33, apurado com base em 7% sobre o valor 

da causa (R$ 5.161,96). 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$ 516,19, apurado com base em 10% sobre a pretensão 

econômica da ação (R$ 5.161,96). 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 
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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. Não há 

qualquer óbice no pedido contraposto formulado por grandes empresas, 

desde que fundados nos mesmos fatos que constituem objeto da 

controvérsia. Em igual sentido é a redação do Enunciado 31 do FONAJE: É 

admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica. 

Embora reconheça que exista entendimento em sentido contrário, os 

referidos dispositivos não excepcionam empresas de médio e grande 

porte de formularem pedido contraposto, razão pela qual não cabe o 

intérprete fazer uma interpretação restritiva do referido texto legal. Neste 

sentido: JUIZADO CÍVEL. LEI 9.099/95 - EMPRESA DE GRANDE PORTE - 

PEDIDO CONTRAPOSTO - POSSIBILIDADE. CONCENTRAÇÃO DAS 

CONTROVÉRSIAS EM UM ÚNICO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1.A Lei nº 9.099/95 permite ao requerido a 

apresentação de pedido contraposto, independentemente de ser pessoa 

física ou jurídica, e dentre essas, do seu porte (empresa de pequena, 

média ou grande). A concentração dos atos em um único processo é 

medida que contribui para a celeridade e eficiência do Poder Judiciário. (...) 

(TJDF ACJ 20140710162999 DF 0016299-74.2014.8.07.0007, 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE : 

31/03/2015 . Pág.: 337, Julgamento em 24 de Março de 2015, Relator 

ASIEL HENRIQUE DE SOUSA) Desta forma, independentemente da 

natureza da parte reclamada, é plenamente possível a formulação do 

pedido contraposto, desde que embasados nos mesmos fatos ventilados 

na inicial. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, 

conforme explanado no tópico anterior, que o pedido foi formulado de 

forma líquida e com base nos fatos alegados pela parte reclamante 

(fraude), é devido o pedido contraposto. Desta forma, mormente quanto ao 

documento juntado no ID 30098700/30098699/30098697, é possível apurar 

que a parte reclamante ainda deve a quantia de R$161,96 referente a 

inadimplência da fatura de telefonia móvel vencida em março/2018. Por 

esta razão, o pedido contraposto deve ser acolhido. Dispositivo. Posto 

isso, proponho julgar improcedentes os pedidos da reclamação proposta, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para : a) julgar procedente o pedido contraposto 

e condenar a parte reclamante a pagar à parte reclamada a quantia de 

R$161,96 (cento e sessenta e um noventa e seis 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: b1.) de 

R$361,33 (trezentos e sessenta e um reais e trinta e três 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; b.2) das custas e dos honorários advocatícios 

que fixo em R$ 516,19, em decorrência da má fé, com fulcro no artigo 55 

da Lei 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo 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. 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 1015923-05.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARCELLE 

DALLARMI RODRIGUES FORTES REQUERIDO: MM TURISMO & VIAGENS 

S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Resumo da controvérsia MARCELLE DALLARMI RODRIGUES FORTES 

ajuizou reclamação com pedido indenizatório por danos materiais e morais 

em desfavor de MM TURISMO & VIAGENS S/A. Em síntese alegou que 

adquiriu passagens da promovida e não as utilizou. Asseverou que após 

os 90 dias solicitou administrativamente que os valores fossem 

ressarcidos, contudo não logrou êxito. Ao final requer indenização por 

danos materiais e morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação no ID 28135862 e no mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral, pois não houve 

solicitação administrativa. Ao final, requer a improcedência dos pedidos. 

Ata da audiência de conciliação acostada no ID 28212644 e impugnação 

no ID 28176113. 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 28212644), 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. 

Desistência da compra da passagem aérea. O artigo 11 da Resolução 

400/2016 da ANAC estabelece que o prazo de desistência na aquisição 

de passagens aéreas é de 24 horas, desde que realizadas com 

antecedência de igual ou superior a 7 dias da data do embarque. Todavia, 

o artigo 49 do CPC, preconiza que nas contratações realizadas fora do 

estabelecimento comercial, como nas compras telemarketing ou pela 

internet, o consumidor tem o direito de desistir do contrato celebrado, no 
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prazo de 7 dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do 

produto ou serviço. Nestes casos, independentemente do motivo do 

arrependimento, os valores eventualmente pagos serão devolvidos 

imediatamente. Diante do aparente conflito das normas supra citadas, 

surge a dúvida se o prazo para desistência da compra de passagens 

aéreas é 7 dias, conforme o CDC, ou 24 horas, conforme a resolução da 

ANAC. Para a solução da referida antinomia, deve ser aplicado os critérios 

exegéticos, na seguinte ordem: hierárquico, cronológico ou da 

especialidade (artigo 2 da LINDB). O primeiro critério, hierárquico, é o mais 

relevante, pois não há o que se falar em norma jurídica inferior contrária à 

superior. Desta forma, utilizando-se do critério hierárquico, aplica-se ao 

caso concreto o CDC, entendendo que o prazo para desistência da 

compra de passagens aéreas é 7 dias. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATO DE TRANSPORTE. TRANSPORTE DE PESSOAS. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM 

DOBRO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO. 

REEMBOLSO PARCIAL. 1. Não há dúvidas de que a ré descumpriu o 

disposto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, cujo teor é 

claro: Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias 

a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou 

serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e 

serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por 

telefone ou a domicílio. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o 

direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente 

pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de 

imediato, monetariamente atualizados. Não tendo sido efetuada a 

devolução na forma prevista em lei, resta evidente a falha na prestação do 

serviço da empresa aérea. Destarte, é dever da ré restituir, de modo 

integral, o valor da passagem adquirida e cujo cancelamento foi postulado 

três dias depois da compra, o que implica a importância de R$ 199,80 

(descontado o valor de R$ 49,28 já devolvido pela parte ré), com correção 

monetária a partir do pedido de cancelamento, em 14.11.2015, incidindo 

juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, em 31.3.2016. 

Entretanto, a devolução deve ocorrer na forma simples, pois não se flagra 

a má-fé da empresa demandada. 2. DANOS MORAIS. Quanto ao pedido de 

indenização por danos morais, não há o menor suporte ao pedido, não se 

observando situação que justifique a presença do dano extrapatrimonial 

indenizável. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS. Considerando a regra do §11 

do artigo 85, do Código de Processo Civil, -e de ser majorada a verba 

honorária do advogado da apelada para R$900,00 (novecentos reais). 

APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075009464, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto 

Vieira Rebout, Julgado em 07/11/2017) Analisando o conjunto fático 

probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamante não 

evidenciou que a solicitou a parte reclamada a desistência da passagem 

aérea, pois sequer apontou o número de protocolo de atendimento em call 

center. Ressalto que a parte reclamante afirma em petição inicial e 

impugnação (ID 28176113 – folhas 02 e 25893237 – folhas 02) que 

somente após 90 dias, por meio de protocolo 136227 - atendente Sr. 

Vinicius solicitou o serviço apontado como ineficiente. Se não houve 

manifestação pela parte reclamante de seu interesse na desistência da 

compra, os efeitos da compra permaneceram inalteráveis. Neste sentido: 

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. (...) 

RESCISÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NECESSIDADE. (...) 2. 

Ausência de notificação prévia do promitente comprador impede a 

desconstituição do negócio jurídico e impõe a manutenção do contrato. (...) 

(TJ-DF - APC: 20110710109212, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de 

Julgamento: 02/03/2016, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 10/03/2016 . Pág.: 203) Portanto, diante da ausência do número de 

protocolo, presume-se que não havia interesse do consumidor na 

desistência da passagem em 7 dias e que não há conduta ilícita por parte 

da reclamada. Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame 

dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como a discussão em relação ao dano moral e ao quantum indenizatório. 

Dispositivo. Posto isso, proponho julgar improcedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 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. 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, 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 1001139-86.2020.8.11.0001 REQUERENTE: MAURA 

ROBERTA DUARTE ROSA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo relevante MAURA 

ROBERTA DUARTE ROSA ajuizou reclamação indenizatória em desfavor 

de AGUAS CUIABÁ. Alegou que as faturas de dezembro/2019 e 

janeiro/2020 vieram com valor superior à sua média de consumo. 

Sustentou ainda que foi obrigada a pagar as faturas, sob pena de ter o 

serviço de água suspenso. A parte reclamada foi regularmente citada (ID 

28035447) e audiência de conciliação realizada (ID 29784321). A 

contestação foi apresentada no ID 29958511. Arguiu preliminar de 

incompetência absoluta por necessidade de perícia. Salientou que realizou 

várias vistorias no hidrometro da reclamante e, não constatou nenhuma 

irregularidade no hidrometro, sendo assim o aumento do consumo se deu 

por culpa exclusiva do consumidor. Em seguida, foi juntada nos autos 

impugnação à contestação (ID 30386002). 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 29784321), as partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à 

produção de prova oral, manifestariam-se na contestação (parte 

reclamada) e na impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, 

analisando tais peças, observa-se que não houve pedido específico, 

autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus 

específicos. Incompetência em razão da matéria. Considerando que a 

atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário 

por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas 

demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas 

normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir 

juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, 

o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 
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complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial, visto que se 

trata de prova complexa. Em análise dos autos, no caso concreto, não é 

necessária a produção da prova pericial para apurar se há irregularidades 

no hidrômetro, visto que o objeto da prova não influenciará no julgamento 

da demanda. 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 

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 (dezembro/2019 e janeiro/2020) registraram 

consumo de 25 m³ (ID 29958513). Por outro lado, com base no do histórico 

de consumo (ID 29958513), nota-se que a média de consumo apurada no 

período junho a novembro/2019 é de 21m³. Desta forma, constata-se que 

a fatura impugnada não é excessiva, visto que se aproxima da média dos 

últimos ciclos não impugnados. Portanto, não havendo cobrança 

excessiva, não há conduta ilícita praticada pela parte reclamada. 

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 

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. 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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Advogado(s) Polo Ativo:
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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 1001313-95.2020.8.11.0001 REQUERENTE: MARILUCE 

MENDES DE ALMEIDA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo 

relevante MARILUCE MENDES DE ALMEIDA ajuizou reclamação 

indenizatória em desfavor do TELEFÔNICA BRASIL S.A. 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. A parte reclamada foi regularmente citada (ID 28943952) e 

audiência de conciliação realizada (ID 29789958). A contestação foi 

apresentada no ID 30062295. Arguiu preliminar de inépcia da inicial por 

ausência de extrato retirado em balcão. Sustentou a inexistência de culpa, 

ausência de dano moral. Em seguida, foi juntada nos autos impugnação à 

contestação (ID 30334072). 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. 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 
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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 de 

restritivo extraído no balcão não é imprescindível para o ajuizamento da 

ação de desconstituíção de dívida. Por isso, a preliminar deve ser 

afastada. 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$ 178,25 (ID 28081295). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas faturas / telas de sistemas / relatórios (ID 

30062296/30062298/30062300/30062301), as quais não têm o condão 

probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Responsabilidade civil. Quem 

age com dolo ou culpa tem a responsabilidade civil em reparar o dano 

causado (art. 186 do Código Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 

do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de 

serviço possuem responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, 

presumida a culpa. No entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor 

e do prestador de serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros. Quanto aos danos 

decorrente da falta de autenticidade dos dados cadastrais, nota-se que há 

responsabilidade do credor, pois este, mesmo que de forma indireta, 

contribuiu para a concretização do dano, visto que tem o dever de cautela 

e de adotar procedimentos de segurança, garantindo que não seja 

celebrados contratos em nome de terceiros, conforme dispõe o artigo 8° 

do Código de Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços 

colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou 

segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e 

adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto 

industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este 

artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o 

produto. Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 
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julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 28081295, 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 bem danificado (R$ 178,25), 

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a 

quantia de R$4.000,00. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se 

caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 

do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao 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 
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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 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 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 do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); c) determinar que a parte requerida, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

requerente, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada a 

R$10.000,00 (dez mil reais), devendo a parte ser intimada pessoalmente 

(AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 

do STJ). Caso o restritivo seja junto ao SERASA, fica dispensada a 

intimação da parte, devendo a secretaria providenciar a comunicação para 

baixa pelo sistema SERASAJUD; d) indeferir o pedido 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 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. 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1014843-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BOLIVAR PEREIRA TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

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 1014843-06.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: BOLIVAR 

PEREIRA TORRES EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos. Processo em 

fase de Arquivamento. Estando o valor do débito integralmente consignado 

em juízo e não havendo insurgência das partes, declaro satisfeito o 

crédito exigido e julgo extinta a presente execução, nos termos do artigo 

924, II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da parte 

credora. Intimem-se. Em seguida, arquive-se imediatamente, considerando 

que, ante o depósito voluntário efetuado pela parte devedora e a expressa 

concordância da parte credora, não há interesse recursal de nenhuma 

delas. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015592-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMILA SILVA DOS SANTOS (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 1015592-23.2019.8.11.0001 REQUERENTE: VISUAL 

FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: CLAUDEMILA SILVA DOS 

SANTOS 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 
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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: 1017536-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (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:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017536-60.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA 

APARECIDA DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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: 1006995-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA DE CARVALHO OAB - MT17700-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (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 1006995-65.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANTONIA 

OLIVEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS 

E UTILIDADES LTDA Vistos. Processo em fase de Arquivamento. Estando 

o valor do débito integralmente consignado em juízo e não havendo 

insurgência das partes, declaro satisfeito o crédito exigido e julgo extinta a 

presente execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil. Expeça-se alvará em favor da parte credora. Intimem-se. Em seguida, 

arquive-se imediatamente, considerando que, ante o depósito voluntário 

efetuado pela parte devedora e a expressa concordância da parte 

credora, não há interesse recursal de nenhuma delas. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1015507-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON GONCALO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

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 1015507-37.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: AIRTON 

GONCALO DE OLIVEIRA EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. Processo em 

fase de Arquivamento. Estando o valor do débito integralmente consignado 

em juízo e não havendo insurgência das partes, declaro satisfeito o 

crédito exigido e julgo extinta a presente execução, nos termos do artigo 

924, II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da parte 

credora. Intimem-se. Em seguida, arquive-se imediatamente, considerando 

que, ante o depósito voluntário efetuado pela parte devedora e a expressa 

concordância da parte credora, não há interesse recursal de nenhuma 

delas. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010656-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JACINTO 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:

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 1010656-18.2020.8.11.0001 REQUERENTE: CARLOS 

JACINTO OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Processo 

em fase de Arquivamento. I - Considerando que as partes celebraram 

acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, 

homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados 

eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos 

Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC),julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito. III - Por ser esta uma decisão da qual não cabe 

recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se as partes e arquive-se 

imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006268-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUVERSON FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT26596/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):

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 1006268-09.2019.8.11.0001 REQUERENTE: HUVERSON 

FERNANDES DOS SANTOS REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos. Processo em fase de Arquivamento. 

Estando o valor do débito integralmente consignado em juízo e não 

havendo insurgência das partes, declaro satisfeito o crédito exigido e julgo 

extinta a presente execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da parte credora. Intimem-se. 

Em seguida, arquive-se imediatamente, considerando que, ante o depósito 

voluntário efetuado pela parte devedora e a expressa concordância da 

parte credora, não há interesse recursal de nenhuma delas. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011582-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

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 1011582-33.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIO 

MARCIO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Processo em fase de 

Arquivamento. Estando o valor do débito integralmente consignado em 

juízo e não havendo insurgência das partes, declaro satisfeito o crédito 

exigido e julgo extinta a presente execução, nos termos do artigo 924, II, 

do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da parte credora. 

Intimem-se. Em seguida, arquive-se imediatamente, considerando que, ante 

o depósito voluntário efetuado pela parte devedora e a expressa 

concordância da parte credora, não há interesse recursal de nenhuma 

delas. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1015783-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE KHAUAM JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SCORPIONI GONCALVES OAB - MT7636/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPAGNIE NATIONALE ROYALAIR MAROC (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(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 1015783-68.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: JORGE 

KHAUAM JUNIOR EXECUTADO: COMPAGNIE NATIONALE ROYALAIR 

MAROC Vistos. Processo em fase de Arquivamento. Estando o valor do 

débito integralmente consignado em juízo e não havendo insurgência das 

partes, declaro satisfeito o crédito exigido e julgo extinta a presente 

execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor da parte credora. Intimem-se. Em seguida, 

arquive-se imediatamente, considerando que, ante o depósito voluntário 

efetuado pela parte devedora e a expressa concordância da parte 

credora, não há interesse recursal de nenhuma delas. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013820-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANILLO BARROS PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR OAB - MT13661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 

(REQUERIDO)

BELGATUR INVEST EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI OAB - SP0109493A 

(ADVOGADO(A))

ISABELA SALUSTINO DE CARVALHO RAMALHO OAB - RN8256 

(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 1013820-25.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DANILLO 

BARROS PIRES REQUERIDO: BELGATUR INVEST EMPREENDIMENTOS 

LTDA, RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 

Vistos. Processo em fase de Sentença Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia DANILLO BARROS 

PIRES ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor do 

BELGATUR INVEST EMPREENDIMENTOS LTDA e RCI - RESORT 

CONDOMINIUS INTERNATIONAL BRASIL LTDA, em síntese, alegou que 

firmou contrato de prestação de serviços de hotelaria (contrato n° 

P2-0381), recebendo 70.000 (setenta mil) pontos, no qual a referida 
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empresa se comprometeu a fornecer hospedagens em hotéis e resorts 

pertencentes ao Grupo e conveniados pelo mundo inteiro. No entanto, 

para usufruir de hospedagens junto aos supostos grupos hoteleiros 

conveniados, estes necessitariam assinar um contrato com a segunda 

requerida, empresa de time sharing que gerencia um banco de dados. 

Posteriormente, o reclamante percebeu as desvantagens do negócio 

relacionado a valores exorbitantes dos serviços, ao tempo de 

antecedência para reservas e indisponibilidade de alguns hotéis que não 

fazem parte da rede, tonando o contrato realizado abusivo. Ao final, 

postulou a anulação dos contratos e indenização por danos morais e 

materiais. A parte reclamada apresentou contestação no ID.26846723 e 

ID.26934099, a segunda reclamada arguiu a incompetência e ilegitimidade 

passiva. No mérito a inexistência de abuso e culpa exclusiva da parte 

reclamante. E ao final a aplicação de clausula penal caso haja resilição 

contratual. Audiência de conciliação realizada no ID.26961907 não houve 

impugnação à contestação. Ilegitimidade passiva. A indicação na petição 

inicial das partes, trazendo como causa de pedir fundamentos que 

evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito material, 

é suficiente para sustentar a legitimidade, como preconizado pela Teoria 

da Asserção, amplamente aceita no c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA 

ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. 

CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA 

OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses 

em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em 

juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as 

condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, 

provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as 

próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, 

dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, 

DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame apenas das alegações 

contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito 

material coincidem com as partes desta demanda, tornando-as partes 

legítimas para figurar no polo ativo e passivo. Por fim, relevante consignar 

que a discussão quanto à responsabilidade civil da parte reclamada, 

depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, 

pontos que serão examinados de forma apropriada, no mérito da 

demanda. Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. Julgamento 

antecipado da lide. 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. Venda casada. 

Considera-se venda casada quando o fornecedor de produtos ou 

serviços condiciona o pedido do consumidor à aquisição de outro produto 

ou serviço ou, sem justa causa, condiciona a aquisição de limites 

quantitativos (art. 39, inciso I, do CDC). Na prática, a comprovação da 

venda casada é extremamente difícil e, por esta razão, a jurisprudência 

vem admitindo a ilegalidade quando a comercialização é condicionada à 

aquisição de outro produto ou serviço que usualmente é comercializado 

separado. Nesse sentido: CONSUMIDOR. PAGAMENTO A PRAZO 

VINCULADO À AQUISIÇÃO DE OUTRO PRODUTO. "VENDA CASADA". 

PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. 1. O Tribunal a quo manteve a 

concessão de segurança para anular auto de infração consubstanciado 

no art. 39, I, do CDC, ao fundamento de que a impetrante apenas vinculou 

o pagamento a prazo da gasolina por ela comercializada à aquisição de 

refrigerantes, o que não ocorreria se tivesse sido paga à vista. 2. O art. 

39, I, do CDC, inclui no rol das práticas abusivas a popularmente 

denominada "venda casada", ao estabelecer que é vedado ao fornecedor 

"condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de 

outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites 

quantitativos". 3. Na primeira situação descrita nesse dispositivo, a 

ilegalidade se configura pela vinculação de produtos e serviços de 

natureza distinta e usualmente comercializados em separado, tal como 

ocorrido na hipótese dos autos. 4. A dilação de prazo para pagamento, 

embora seja uma liberalidade do fornecedor – assim como o é a própria 

colocação no comércio de determinado produto ou serviço –, não o exime 

de observar normas legais que visam a coibir abusos que vieram a 

reboque da massificação dos contratos na sociedade de consumo e da 

vulnerabilidade do consumidor. 5. Tais normas de controle e saneamento 

do mercado, ao contrário de restringirem o princípio da liberdade 

contratual, o aperfeiçoam, tendo em vista que buscam assegurar a 

vontade real daquele que é estimulado a contratar. 6. Apenas na segunda 

hipótese do art. 39, I, do CDC, referente aos limites quantitativos, está 

ressalvada a possibilidade de exclusão da prática abusiva por justa 

causa, não se admitindo justificativa, portanto, para a imposição de 

produtos ou serviços que não os precisamente almejados pelo 

consumidor. 7. Recurso Especial provido. (STJ – REsp n. 384284/RS – 

Segunda Turma – Rel. Min. Herman Benjamin – j. 20.08.2009 – Dje 

15.12.2009). (Grifo nosso). Outro critério geralmente utilizado para 

averiguar a existência da venda casada é a natureza diversa dos 

produtos comercializados: RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. ART. 39, I, DO CDC. VENDA CASADA. VENDA 

DE ALIMENTOS. ESTABELECIMENTOS CINEMATOGRÁFICOS. LIBERDADE 

DE ESCOLHA. ART. 6º, II, DO CDC. VIOLAÇÃO. AQUISIÇÃO DE 

PRODUTOS EM OUTRO LOCAL. VEDAÇÃO. TUTELA COLETIVA. ART. 16 

DA LEI Nº 7.347/1985. SENTENÇA CIVIL. DIREITOS INDIVIDUAIS 

HOMOGÊNEOS. EFICÁCIA ERGA OMNES. LIMITE TERRITORIAL. 

APLICABILIDADE. 1. A venda casada ocorre em virtude do 

condicionamento a uma única escolha, a apenas uma alternativa, já que 

não é conferido ao consumidor usufruir de outro produto senão aquele 

alienado pelo fornecedor. 2. Ao compelir o consumidor a comprar dentro 

do próprio cinema todo e qualquer produto alimentício, o estabelecimento 

dissimula uma venda casada (art. 39, I, do CDC), limitando a liberdade de 

escolha do consumidor (art. 6º, II, do CDC), o que revela prática abusiva. 

3. A restrição do alcance subjetivo da eficácia erga omnes da sentença 

proferida em ação civil pública envolvendo direitos individuais homogêneos 

aos limites da competência territorial do órgão prolator, constante do art. 

16 da Lei nº 7.347/1985, está plenamente em vigor. 4. É possível 

conceber, pelo caráter divisível dos direitos individuais homogêneos, 

decisões distintas, tendo em vista a autonomia de seus titulares. 5. 

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ 

REsp 1331948/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 05/09/2016) Além destes, 

observa-se ainda que o pequeno lapso entre a venda e o ajuizamento da 

ação, se caracteriza também como evidência da venda casada. Por último, 

com fulcro nos artigos 47 e 54, §§ 3º e 4º, do CDC; que prevê que as 

cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao 

consumidor e que devem ser redigidas de forma clara, permitindo à 

imediata e fácil compreensão das condições negociadas; entende-se 

também como indício de venda casada a ausência de documento que 

evidencia a aquisição conjunta de produtos de natureza diversa. Neste 

contexto, não havendo prova direta da venda casada é possível 

presumi-la quando estiverem presentes, cumulativamente, os seguintes 

indícios: 1) venda conjunta de produtos que geralmente se vende 

separadamente; 2) produtos comercializados de naturezas diversas; 3) 

curto lapso entre a venda e o ajuizamento da ação; e 4) inexistência de 

documento evidente de que ocorria a venda de um produto. Em análise do 

caso concreto e com base no conjunto fático probatório disponível nos 

autos, nota-se que não há qualquer prova direta da venda casada, pois 

não há nada que comprove o vício de consentimento. Além de inexistir 

provas diretas, exame cuidados dos autos, nota-se também que não há 

indícios suficientes para a presunção da venda, pois existe nos autos 

documentos robustos de que a parte reclamante tinha pleno conhecimento 

de que estava adquirindo voluntariamente, tanto que assinou coma 

primeira requerida contrato de cessão e com a segunda requerida 

contrato diverso de associação (ID.25419078 e ID.25419079). 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 

quanto à venda casada continua com a parte reclamante. Isto porque a 

presunção de boa-fé é princípio geral de direito, sendo necessário que a 
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má-fé (coação) seja devidamente comprovada (STJ REsp 956943/PR). 

Desse modo, pela insuficiência de provas e indícios, 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 venda casada, sendo plenamente legítima a conduta da 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. Extinção do contrato. A extinção regular dos contratos 

ocorre com o cumprimento das prestações avençadas, ou ainda, com o 

termo final nos contratos de trato sucessivo. Todavia, o contrato pode 

extinguir-se antes do cumprimento das obrigações, por variados motivos: 

resolução, resilição e rescisão. A resolução ocorre quando as obrigações 

não são executadas ou executadas com defeitos. A parte lesada pelo 

descumprimento da obrigação pode pedir a extinção do contrato ou exigir 

o seu cumprimento (art. 475 do Código Civil). Já a resilição se materializa 

pela vontade das partes, de forma bilateral ou unilateral. A resilição 

bilateral ocorre por meio do distrato (art. 472 do Código Civil) e a unilateral 

pela denúncia (notificação) a qual ocorre geralmente em contratos por 

tempo indeterminado, de execução continuada, ou quando não tiver 

iniciado os atos de execução (art. 473 do Código Civil). O direito de resilir é 

potestativo e não precisa ser fundamentado. Por último, a rescisão que é a 

ruptura do contrato em caso de lesão quando não for possível restaurar o 

equilíbrio contratual se equivalendo às hipóteses de anulação. Analisando 

o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte 

reclamante postula a resilição do contrato, todavia, não comprova que 

procedeu com a necessária denúncia (notificação). Desta forma, diante da 

ausência de prévia notificação, para todos os efeitos legais, o contrato 

encontra-se resilido somente a partir da citação formalizada nestes autos 

(07/11/2019, cf. ID.26857742), visto que a citação válida supre a ausência 

da prévia notificação (TJSP 0003284-88.2014.8.26.0466 e TJMG 

105180609563400011). Em caso de descumprimento contratual ou a 

denúncia de contrato antes do fim do termo final, um dos principais efeitos 

jurídicos consiste na incidência da cláusula penal (art. 408 do Código Civil). 

Objetivando garantir que a multa seja aplicada de forma justa, o juiz pode 

reduzi-la equitativamente se for fixada de forma excessiva, com permitido 

pelo artigo 413 do Código Civil. Em relação à proporcionalidade da multa, o 

STJ já se manifestou entendendo ser razoável o percentual de até 25% do 

valor já pago. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROMESSA. 

COMPRA E VENDA. DESISTÊNCIA. PROMITENTE COMPRADOR. VALORES 

PAGOS. RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO. 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). 

JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DECISÃO JUDICIAL. PARCIAL 

PROVIMENTO. (...) 2. A desistência do promitente comprador, embora 

admitida por esta Corte, rende ao promitente vendedor o direito de reter 

até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores por aquele pagos a 

qualquer título, desde que não supere o contratualmente estipulado. 3. "Na 

hipótese de resolução contratual do compromisso de compra e venda por 

simples desistência dos adquirentes, em que postulada, pelos autores, a 

restituição das parcelas pagas de forma diversa da cláusula penal 

convencionada, os juros moratórios sobre as mesmas serão computados 

a partir do trânsito em julgado da decisão." (REsp 1008610/RJ, Rel. Ministro 

ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2008, 

DJe 03/09/2008). 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento. 

(STJ AgRg no REsp 927.433/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 28/02/2012) DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS 

PAGAS. CABIMENTO. RETENÇÃO DE 25% EM BENEFÍCIO DO VENDEDOR. 

ALUGUÉIS PELO USO DO IMÓVEL. TERMO A QUO. SÚMULA 7. 1. O 

entendimento firmado no âmbito da Segunda Seção é no sentido de ser 

possível a resilição do compromisso de compra e venda, por parte do 

promitente comprador, quando se lhe afigurar economicamente 

insuportável o adimplemento contratual. 2. Nesse caso, o distrato rende ao 

promissário comprador o direito de restituição das parcelas pagas, mas 

não na sua totalidade, sendo devida a retenção de percentual razoável a 

título de indenização, entendido como tal 25% do valor pago. (...) 4. 

Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente 

provido. (STJ REsp 838.516/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 26/05/2011) Neste contexto, 

em exame do contrato juntado nos autos pela própria parte reclamante 

(ID.25419079, fl. 9, cláusula 10.3), nota-se que a cláusula redutora da 

restituição foi celebrada de forma clara e em destaque, pois estabeleceu 

expressamente que serão descontados 20% do valor pago em caso de 

rescisão motivada exclusivamente pelo comprador. Por fim, constata-se 

também que o percentual pactuado encontra-se dentro do patamar de 

proporcionalidade pacificado no STJ. Portanto, diante do exposto e 

considerando que o valor total do contrato é R$ 10.400,00 (dez mil e 

quatrocentos reais), a empresa Ré deverá reter o valor de R$ 2.080,00, 

referente a penalidade de 20%, retido a título de cláusula penal, e não 

ultrapassa o percentual de 25% do valor total pago, nota-se que não há 

conduta ilícita praticada pela parte reclamada e nem razões jurídicas que 

justifique a nulidade da referida cláusula. 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 artigo 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, nota-se que a parte 

reclamante alega ter suportado cobrança de serviços não utilizados em 

decorrência, de depósito de pontos de 01 semana correspondente a 07 

dias em alta temporada sem o requerente ter utilizado no valor de 

R$2.260,00. Esclarecendo que embora a parte reclamante não tenha 

usufruído da hospedagem, os pontos foram requeridos e transferidos 

para o RCI, a pedido do próprio reclamante, conforme e-mails juntados pela 

parte reclamada, ID.26934103, e que não foram impugnados pela parte 

reclamante. Por isso, não vislumbro a prática de conduta ilícita. Assim 

sendo, não havendo ato ilícito contratual, encontra-se prejudicado o 

exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade 
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civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum 

indenizatório. 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) rescindir o contrato de cessão firmado entre as partes a 

partir da citação formalizada nestes autos (07/11/2019, cf. ID.26857742), 

com a aplicação da multa penal estipulada; e b) indeferir o pleito 

indenizatório por danos morais e materiais. Sem custas e custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020146-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAMBUKIRA MERCADO E RESTAURANTE LTDA - ME (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:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020146-98.2019.8.11.0001 REQUERENTE: KAMBUKIRA 

MERCADO E RESTAURANTE LTDA - ME REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Vistos etc. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Resumo da controvérsia KAMBUKIRA MERCADO E RESTAURANTE LTDA - 

ME ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor do 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em síntese, alegou que a reclamada alterou seu 

plano telefônico originalmente contratado que resultou em cobranças 

indevidas lançadas em sua fatura de consumo, bem como 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 

29284012 e arguiu a preliminar de incompetência. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 29020240 e impugnação à contestação 

apresentada no ID 29403807. 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 grafotécnica para apurar 

se a rubrica constante no contrato foi efetivamente assinada pela parte 

reclamante, visto que não houve impugnação da parte contrária. No caso 

concreto, por não ser necessária a produção de prova pericial, não se 

trata de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é competente 

para processar e julgar a presente demanda. Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Respaldo contratual 

da cobrança. Qualquer modalidade de contrato deve respeitar o Princípio 

da Autonomia da Vontade, pois os negócios jurídicos devem ser 

concebidos como o resultado da convergência de vontades livres dos 

pactuantes. Vale destacar que a liberalidade contratual deve logicamente 

respeitar os limites da lei e da função social dos contratos. Neste sentido: 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE 

OFENSA AO ART. 535, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO 

NÃO CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DE COMODATO. REEXAME 

DE PROVA. VEDAÇÃO. SÚMULA 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

RECUSA NA ENTREGA DO IMÓVEL. POSSE PRECÁRIA. ESBULHO QUE 

JUSTIFICA AÇÃO POSSESSÓRIA. (...) IV - A liberalidade e a autonomia da 

vontade contratual conferida as partes, respeitados os limites da lei e da 

função social dos contratos, permite a formação de negócios jurídicos 

mistos, com formas contratuais típicas e atípicas, como o ajuste de 

"cláusula constituti" em escritura de dação em pagamento com previsão de 

retrovenda, como condição suspensiva. (STJ REsp 302.137/RJ, Rel. MIN. 

HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2009, DJe 

05/10/2009) Neste contexto, quanto ao valor da cobrança, as partes 

devem observar o que foi expressamente pactuado, os limites legais e a 

função social do contrato. Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, constata-se que a cobrança não viola o que foi 

pactuado, pois o valor da prestação mensal do plano de comunicação 

móvel pactuado (ID 29290620) condiz com o mesmo cobrado (ID. 

27213358). Vale destacar também que a referida cláusula não viola 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 254 de 586



nenhuma regra legal ou normativa da agência reguladora (ANNEL), bem 

como não desnatura a função social do contrato, já que a referida 

cláusula não prejudica o interesse social envolvido. Portanto, 

considerando que inexiste motivos para considerar indevida a cobrança, 

entendo que o valor reivindicado é legitimo. Assim sendo, não havendo ato 

ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Dispositivo. Posto isso, 

proponho julgar improcedentes os pedidos da reclamação proposta, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil e, consequentemente revogar a decisão que 

deferiu a tutela provisória de urgência no ID 27226218, cessando 

integralmente todos os seus efeitos. Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME 

BARROS DE ALMEIDA Juíza Leiga ------------------------------------------------

------------------------ Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018943-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA VIERO REIS (REQUERENTE)

EDMILSON BARBOSA REIS (REQUERENTE)

ODETE TEREZINHA VIERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FELIPE PIO DA SILVA OAB - MT0019715A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-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 1018943-04.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FERNANDA 

VIERO REIS, EDMILSON BARBOSA REIS, ODETE TEREZINHA VIERO 

REQUERIDO: MM TURISMO & VIAGENS S.A Vistos. Processo em fase de 

Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Resumo da controvérsia FERNANDA VIEIRO REIS NAVES, EDMILSON 

BARBOSA REIS e ODETE TERESINA VIERO ajuizaram reclamação com 

pedido condenatório em desfavor da MAXIMILHAS – MM TURISMO E 

VIAGENS S/A. Em síntese, a primeira reclamante alega ter adquirido 

passagens com a reclamada, com voos operados pela AVIANCA. Alega 

ainda que, em razão das dificuldades de operação da companhia aérea 

AVIANCA, houve o cancelamento dos voos contratados acontece que 

mesmo solicitando o ressarcimento das passagens nunca obteve 

reembolso. Ao final, postulou indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a reclamada apresentou contestação no ID.28723825 e em seguida 

arguiu a ilegitimidade passiva, contestou os pedidos formulados na inicial 

e, em destaque, sustentou culpa exclusiva de terceiro. Ata da audiência 

de conciliação acostada no ID.29410588 e impugnação à contestação 

apresentada no ID.29668340. Ilegitimidade passiva MAXIMILHAS. 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. 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 análise dos autos, observa-se que o bilhete 

da passagem aérea previa viagem da parte reclamante ao destino 

contratado em 05/06/2019 (ID.26648649). Todavia, o voo foi cancelado e 

não houve reembolso do passageiro, conforme solicitado ID.26648651. 

Portanto, diante da ausência de reembolso da parte reclamante dentro do 

prazo estabelecido, a conduta omissiva da parte reclamada configurou 

conduta ilícita. Responsabilidade civil. Quem age com dolo ou culpa tem a 

responsabilidade civil em reparar o dano causado (art. 186 do Código 

Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem 

responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, presumida a culpa. No 

entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor e do prestador de 

serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de 

terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), 

bem como nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento 

jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 255 de 586



CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros. Quanto aos danos causados 

por parceiros empresariais, nota-se que há responsabilidade solidária de 

todos os envolvidos em virtude da sua culpa in ilegendo e in vigilando. 

Neste sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. EMPRESA DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA. PARCERIA 

EMPRESARIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À REGULAMENTO 

DA ANATEL. I - A alegação de ofensa à Regulamento da ANATEL não se 

enquadra na hipótese de cabimento de recurso especial prevista na alínea 

"a" do permissivo constitucional. I - A empresa que integra, como parceira, 

a cadeia de fornecimento de serviços é responsável solidária pelos danos 

causados ao consumidor por defeitos no serviço prestado. II - A exclusão 

da responsabilidade do fornecedor por ato de terceiro pressupõe a 

inexistência de defeito no serviço prestado. Agravo Regimental a que se 

nega provimento. (STJ AgRg no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI) Ademais, além da culpa in 

ilegendo e in vigilando, com base na Teoria da Aparência, consagrada nas 

relações de consumo por meio do artigo 34 do CDC, aquele que se 

apresenta ao consumidor como responsável pelo serviço contratado tem 

plena responsabilidade civil mesmo que a conduta ilícita tenha sido 

praticada por seus parceiros empresariais. A propósito: CONSUMIDOR. 

CONTRATO. SEGURO. APÓLICE NÃO EMITIDA. ACEITAÇÃO DO SEGURO. 

RESPONSABILIDADE. SEGURADORA E CORRETORES. CADEIA DE 

FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. 1. A melhor exegese dos arts. 14 e 18 

do CDC indica que todos aqueles que participam da introdução do produto 

ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual 

defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a 

responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação. 2. O art. 34 do 

CDC materializa a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de 

boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem todos os 

fornecedores, direitos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos 

aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de 

fornecimento. 3. No sistema do CDC fica a critério do consumidor a 

escolha dos fornecedores solidários que irão integrar o polo passivo da 

ação. Poderá exercitar sua pretensão contra todos ou apenas contra 

alguns desses fornecedores, conforme sua comodidade e/ou 

conveniência. (...) (STJ REsp 1077911/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 14/10/2011) Desta forma, 

independentemente se o ato ilícito tenha sido praticado pela parte 

reclamada ou por seu parceiro empresarial (AVIANCA), não há como 

eximir a responsabilidade da parte reclamada. Portanto, por não se aplicar 

nenhuma das excludentes de culpa em favor da parte reclamada, 

permanece inalterada a sua responsabilidade quanto a conduta ilícita 

detectada nos autos. 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, as 

dificuldades criadas de acesso ao lazer/cultura tem o condão de gerar o 

dano moral. Em exame do caso concreto, nota-se que o cancelamento da 

viagem de férias familiares 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 raiva, angústia e 

ansiedade. A proposito: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPARAÇÃO DE 

DANOS POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - PACOTE TURÍSTICO 

AUSÊNCIA DE RESERVA - HOSPEDAGEM DIVERSA DA CONTRATADA 

DANO MORAL CONFIGURADO VALOR DE INDENIZAÇÃO MANTIDO - 

APELAÇÃO NÃO PROVIDA (TJSP 2014.0000164945 – Relator: Luiz Eurico 

– Data do Julgamento: 24/03/2014) Portanto, diante da restrição de acesso 

ao lazer/cultura 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 da passagem, entendo como razoável e suficiente para a reparação 

do dano moral a quantia de R$3.000,00 para cada reclamante. 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 do não reembolso das passagens pela reclamada, no 

valor R$645,84. Analisando o conjunto fático probatório disponível nos 

autos, nota-se que o dano material encontra-se devidamente comprovado, 

no valor de R$ 645,84 (seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e 

quatro centavos). Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar a preliminar 

arguida e, consequentemente, julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 
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termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte 

reclamada, solidariamente, a pagar à parte reclamante as quantias de: a) 

R$ 3.000,00 (três 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$ 645,84 

(seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro 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. 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: 1000350-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARQUES DE ARRUDA E SILVA OAB - MT16107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-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 1000350-87.2020.8.11.0001 REQUERENTE: CLARIANNA 

MARQUES DE ARRUDA E SILVA REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA 

E AGENCIA DE VIAGENS S.A., GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos etc. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Relatório da 

Controvérsia CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA ajuizou ação 

de repetição de indébito cumulada com indenizatória em desfavor da 

empresa CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A e GOL 

LINHAS AÉREAS S/A. Em síntese, alegou ter adquirido um pacote de 

viagem que consistia na hospedagem por 6 dias e aéreo pela companhia 

Gol no valor de R$1.601,68. Relata que a saída estava prevista para o dia 

19/01/2015, com o itinerário Cuiabá/MT (03h40min) - São Paulo/SP 

(07h55min) - Florianópolis/SC (09h23min), mas foi comunicada sobre a 

mudança dos horários dos embarques com menos de 72 horas, passando 

a ter o seguinte itinerário para embarque Cuiabá/MT (06h20min) - São 

Paulo/SP (12h40min) - Florianópolis/SC (13h57min), acarretando um atraso 

de mais de 04 horas. Narra que houve o descumprimento quanto a 

escolha do hotel, pois ficava distante das praias. Diante dos transtornos, 

pleiteou a indenização pelos danos morais. Foi juntado no ID. 28543452 o 

acordo realizado entre a parte requerente e a parte requerida CVC 

BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. Devidamente citada, a 

parte requerida GOL LINHAS AÉREAS S/A apresentou contestação no ID. 

29356173, onde arguiu as preliminares prescrição e ilegitimidade passiva. 

No mérito sustentou a isenção de responsabilidade pela alteração da 

malha aérea e a ausência de dano moral a ser indenizado. Ao final, 

postulou pela improcedência do feito. Termo da audiência de conciliação 

foi acostada no ID. 29443326 e a impugnação a contestação no ID. 

29627762. PRELIMINAR Homologação do acordo. Considerando que as 

partes requerente e CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS 

S.A celebraram acordo nos autos (ID. 28543452), devidamente reduzida a 

termo e sem aparente vício, com fulcro no artigo 57 da Lei nº 9.099/95, 

opino pela homologação do referido acordo para que surta os seus 

devidos efeitos jurídicos. Ilegitimidade passiva. A indicação na petição 

inicial das partes, trazendo como causa de pedir fundamentos que 

evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito material, 

é suficiente para sustentar a legitimidade, como preconizado pela Teoria 

da Asserção, amplamente aceita no c. Superior Tribunal de Justiça: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO 

INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA 

OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses 

em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em 

juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as 

condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, 

provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as 

próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, 

dispensando-se qualquer atividade probatória. [...] 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ, 3ª Turma, AgRg no AREsp nº 740.588/SP, 

Rel. Min.: Marco Aurélio Bellizze, DJU 27/10/2015). Diante do exposto, em 

exame apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da 

relação jurídica de direito material (relação consumerista) coincidem com 

as partes deste processo, tornando a parte requerida GOL LINHAS 

AÉREAS S/A legítima para figurar no polo passivo da demanda. Por fim, 

relevante consignar que a discussão quanto à responsabilidade civil da 

parte requerida, depende da análise da tese de defesa e do conjunto 

fático probatório, pontos que serão examinados de forma apropriada, no 

mérito da demanda. Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva 

GOL LINHAS AÉREAS S/A. 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. 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 nº 

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 nº 400/2016 da ANAC: Artigo 12 - As alterações 

realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto 

ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas 
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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 

(CDC, art. 6º, VIII) 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 a alteração do horário do voo não foi 

previamente informada à parte requerente. Cumpre destacar que distante 

da mudança dos voos, houve um atraso superior a quatro horas do 

previsto originariamente, conforme observa nos bilhetes anexados nos ID. 

27833263 e ID. 27833267. Desta forma, tendo em vista que a alteração do 

horário do voo não observou o limite permitido, a conduta ilícita 

encontra-se caracterizada. Responsabilidade civil. Quem age com dolo ou 

culpa tem a responsabilidade civil em reparar o dano causado (CC, art. 

186). 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 (CDC, § 3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13), 

bem como nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento 

jurisprudencial pacificado do Superior Tribunal de Justiça: 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, 4ª Turma, REsp 

nº 974.138/SP, Rel. Min.: Raul Araújo DJU 22/11/2016, DJe 09/12/2016). 

Neste contexto, com o objetivo de afastar sua responsabilidade objetiva, a 

parte requerida sustenta que o dano foi ocasionado por culpa exclusiva 

de terceiros. Quanto aos danos decorrentes de tráfego aéreo intenso, 

nota-se que a responsabilidade é da companhia aérea, visto que não se 

trata de caso fortuito. Vale destacar 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. Neste contexto, considerando a situação fática reportada 

nos autos, nota-se que a programação de voo em período de tráfego 

aéreo intenso é considerada fortuito interno, visto faz parte da execução 

do serviço. Além disso, estas situações integram o risco da atividade 

econômica das companhias de transporte aéreo de passageiro, conforme 

dispõe o artigo 256, § 1º, alínea b, do Código Brasileiro de Aeronáutica. 

Portanto, considerando o presente caso configura fortuito interno, 

permanece inalterada a responsabilidade da parte requerida. 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). 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. (TJRS, 10ª Câm. Cív., APC nº 

70041860479, Rel.: Jorge Alberto Schreiner Pestana, DJU 26/05/2011). 

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, 24ª Câm. Cív., nº 70051555514, Rel: Jorge 

Maraschin dos Santos, DJU 29/05/2013). Neste sentido o Superior Tribunal 

de Justiça 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 
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configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva 

e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 

1737412/SE, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 05/02/2019). 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 a alteração unilateral pela companhia com o atraso 

de voo para a 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 Superior Tribunal de Justiça: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 

1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor indenizatório deve satisfazer ao 

caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para 

a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais). 

DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho: 1. julgar EXTINTO o feito com 

resolução do mérito quanto a parte requerida CVC BRASIL OPERADORA E 

AGÊNCIA DE VIAGENS S.A, diante do acordo celebrado entre as partes, 

nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil; 

2. rejeitar a preliminar arguida de ilegitimidade passiva 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 condenar a parte requerida GOL LINHAS AÉREAS 

S/A a pagar à parte requerente 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 (06/02/2020 - ID. 28940647, 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 Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de Processo 

Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1019569-23.2019.8.11.0001 INTERESSADO: 

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA REQUERIDO: RESTOQUE COMERCIO E 

CONFECCOES DE ROUPAS S/A Vistos. Processo em fase de Sentença 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia APARECIDO QUEIROZ DA SILVA ajuizou reclamação com 

pedido condenatório em desfavor do RESTOQUE COMERCIO E 

CONFECÇÕES DE ROUPA. Em síntese, alega que é cliente da reclamada, e 

que comprou produtos pelo site da reclamada, posteriormente quando o 

produto chegou se arrependeu da compra, então solicitou a devolução do 

produto e estorno do dinheiro o que até o momento não aconteceu.Ao 

final, postulou a indenização por danos morais e restituição em dobro dos 

valores despendidos. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou 

contestação no ID.28786482 em seguida, contestou os pedidos 

formulados na inicial e, em destaque, sustentou pela ausência de ato ilícito 

e inexistência do dever de indenizar Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID.28879615 e impugnação à contestação apresentada no 

ID.29021354. 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. Arrependimento do negócio jurídico. Quando o 

negócio jurídico for celebrado fora do estabelecimento comercial e, 

principalmente, por telefone, internet ou a domicílio, tem o direito de se 

arrepender do contrato no prazo de 7 dias, independentemente de 

motivação, ocasião em que o valor já pago deverá ser imediatamente 

devolvido com a devida correção monetária, conforme preconiza o artigo 

49 do CDC: Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 

dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou 

serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e 

serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por 

telefone ou a domicílio. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o 

direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente 

pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de 

imediato, monetariamente atualizados. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. 
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AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E 

VENDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIREITO DE 

ARREPENDIMENTO. ART. 49 DO CDC. DESISTÊNCIA NÃO 

CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Quando o contrato de 

consumo for concluído fora do estabelecimento comercial, o consumidor 

tem o direito de desistir do negócio em 7 dias, sem nenhuma motivação, 

nos termos do art. 49 do CDC. Precedentes. 3. Agravo regimental não 

provido. (STJ AgRg no AREsp 533.990/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015) Com base no 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não há 

qualquer prova de que o arrependimento efetivamente ocorreu dentro do 

prazo legal de 7 dias. Embora se deva proporcionar ao consumidor a 

facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), no 

presente caso, o ônus probatório continua com a parte reclamante. Isto 

porque o consumidor não é hipossuficiente para a apresentação de 

comprovante de recebimento do produto por correio, contudo, assim não 

fez. Analisando os documentos encartados, observa-se que mesmo 

recebendo e-mail com instruções de como devolver o produto para troca, 

ID.26415596, não há nos autos prova de que o reclamante procurou uma 

loja da requerida ou protocolo do site de troca informado no e-mail. Por 

outro lado, inadmissível a inversão do ônus da prova no presente caso, já 

que impossível à parte reclamada fazer prova de fato negativo (não 

arrependimento). Constata-se ainda que não há se quer provas do 

pagamento do produto pois apesar de haver campos com dados do 

pagamento preenchido o reclamante não junta fatura do cartão ou 

comprovante de aprovação de pagamento, conforme ID. 2641515190. 

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 

arrependimento do negócio jurídico, sendo plenamente legitima a conduta 

da 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. 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: 1000225-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIANY FARIA DORILEO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CASO BARBOSA OAB - MT27704/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

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 1000225-22.2020.8.11.0001 REQUERENTE: JOZIANY 

FARIA DORILEO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia JOZIANY FARIA 

DORILEO 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 alegou que é 

usuária do serviço prestado pela parte reclamada, e que foi indevidamente 

cobrada por débito emitido a título de recuperação de consumo, no valor 

de R$3.994,72. A título de tutela provisória de urgência, requereu que a 

parte reclamada se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica em sua unidade consumidora em razão do não pagamento da 

mencionada cobrança, bem como a imediata exclusão dos seus dados 

dos cadastros de proteção ao crédito. A antecipação de tutela foi 

concedida, ID 27846659. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação no ID 29722993 e preliminarmente arguiu a 

incompetência do juizado especial e no mérito, sustentou a inexistência de 

culpa e ausência de dano moral. Ao final, requer a improcedência dos 

pedidos. Ata da audiência de instrução acostada no ID 29409199. 

Incompetência em razão da matéria. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis 

de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na 

Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010) Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial, visto que se trata de prova complexa. Em 

análise dos autos, no caso concreto, não é necessária a produção da 

prova pericial para apurar irregularidade do aparelho medido de energia 

elétrica, visto o fato deveria ter sido por laudo técnico extrajudicial. No 

caso concreto, por não ser necessária a produção de prova pericial, não 

se trata de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é 

competente para processar e julgar a presente demanda. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Contestação de 

fatura. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, o 

consumidor tem direito a sua contestação, cabendo a concessionária a 

inspeção e aferição dos medidores, sempre, respeitando o devido 

processo legal e o contraditório. Neste sentido é o que preconizam os 

artigos 129 e 137 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. No caso 

de inconformismo com a cobrança de energia elétrica, cabe a 

concessionária a comprovação inequívoca do perfeito funcionamento do 

medidor, sendo necessária a demonstração da aferição e/ou inspeção. A 

propósito: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO 

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. 
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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 a 

cobrança se refere a fatura de Recuperação de Consumo (ID 27804056), 

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 nenhum documento que 

possa evidenciar a legitimidade dos lançamentos impugnados. Vale 

lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor 

dos serviços, visto que deve ser proporcionando ao consumidor a 

facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC), visto que a parte 

promovida tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em 

discussão. Portanto, havendo cobrança excessiva e pela insuficiência de 

provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses 

casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, 

concluindo-se que houve conduta ilícita praticada pela parte reclamada. 

Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui 

inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a 

esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 
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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 27846659, 

remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento 

para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do 

princípio do contraditório; b) determinar que a empresa reclamada, 

proceda, no prazo de 20 dias, ao cancelamento da fatura de recuperação 

de consumo com vencimento em dezembro/2019 (R$3.994,72) da UC. 

6/287975-7, devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de 

Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); e c) 

condenar a parte reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação 10/01/2019, ID 27907869) por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1003600-31.2020.8.11.0001 REQUERENTE: MILTON 

NAVA NETO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S A Vistos. Processo em fase de Sentença Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

MILTON NAVA NETO ajuizou reclamação com pedido condenatório em 

desfavor do BANCO DO BRASIL S/A e PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A. 

Em síntese, alegou que as parte reclamadas deixaram de atender sua 

solicitação de conversão de pontos que ocasionou em perda financeira. 

Ao final, postulou a condenação das reclamadas ao pagamento de 

indenização por danos morais e materiais. Devidamente citada, a parte 

segunda reclamada apresentou contestação no ID 29744557 e arguiu a 

preliminar de ilegitimidade passiva e, em seguida, contestou os pedidos 

formulados na inicial e, em destaque, sustentou que não cometeu qualquer 

ilícito que enseja sua condenação ao pagamento de danos morais. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 29497085 e impugnação à 

contestação apresentada no ID 30614052. 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 29497085), 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. Ilegitimidade passiva. A indicação na petição inicial das 

partes, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a 

existência de uma suposta relação jurídica de direito material, é suficiente 

para sustentar a legitimidade, como preconizado pela Teoria da Asserção, 

amplamente aceita no c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR 

INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. 

PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA 

ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 

SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há 

ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu 

em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da 

teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser 

aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de 

admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações 

contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. 

(...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 

740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame 

apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da 

relação jurídica de direito material coincidem com as partes desta 

demanda, tornando-as partes legítimas para figurar no polo ativo e 

passivo. Por fim, relevante consignar que a discussão quanto à 

responsabilidade civil da parte reclamada, depende da análise da tese de 

defesa e do conjunto fático probatório, pontos que serão examinados de 

forma apropriada, no mérito da demanda. Portanto, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. Falha na prestação de serviço. Em se de serviço têm 

o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai 

da redação do artigo tratando de relação de consumo, os prestadores 22 

do CDC. Neste sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO 

MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. 

ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO 

SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A cobrança indevida e a 

privação dos serviços diante da adimplência da autora demonstra falha na 

prestação do serviço, configurando, assim, ato ilícito. 2. O desconforto 

causado pela privação dos serviços de internet e ainda o descaso para 

com a figura do consumidor, que buscou incessante e reiteradamente a 

solução do problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na relação, por si 

só, repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou aborrecimentos 

que ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da utilização do 

serviço devidamente contratado há anos, sem qualquer justificativa. 3. O 

valor da indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e proporcional, 

considerando as particularidades do caso sub judice, indo ao encontro do 

entendimento jurisprudencial pátrio. 4. Apelação cível não provida. Decisão 

unânime. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data 

de Julgamento: 25/10/2017, 2ª Câmara Extraordinária Cível, Data de 

Publicação: 08/11/2017) No caso dos autos a parte reclamante sustentou 

que o serviço de transferência de pontuação acumulada no programa de 

fidelidade foi prestado de forma ineficiente pela parte reclamada, pois o 

valor a ser transferido não foi creditado em favor do autor. Analisando o 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte 

reclamante evidencia, por meio do documento juntado em ID 28569217, 

registrado no call center da empresa reclamada que solicitou o serviço 

apontado como ineficiente. Embora os protocolos de atendimento em call 

center, em regra, não seja considerada prova robusta por não se tratar de 

uma prova técnica, no caso em exame, considero-o como prova válida, 

visto que, além de verossímeis, os fatos envolvidos devem ser 

interpretados em desfavor do prestador dos serviços, visto que este 

detém o encargo probatório de disponibilizar a aludida gravação e não o 

fez (cf. art. 15 e 16 do Decreto 6.523/2008 que regula a Lei 8.078/1990 

quanto ao o Serviço de Atendimento ao Consumidor). Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. SOLICITAÇÃO 

DE CONTA DETALHADA DE TELEFONE POR CALL CENTER NÃO 

ATENDIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. O consumidor demandante 

possui o direito e solicitou detalhamento da conta de telefone pelo call 

center, informando o número de protocolo na petição inicial. Se houve 

juntada da documentação na resposta à ação pela operadora de telefonia, 

e não houve contestação quanto existência desse este pedido via call 

center, ou mesmo juntada da respectiva gravação, ocorre o 

reconhecimento da procedência do pedido, não se configurando hipótese 

de ausência de justa causa para o ajuizamento da medida cautelar, 

justificando-se, também, a condenação da demandada nos ônus de 

sucumbência, de acordo com o princípio da causalidade. Os honorários 

arbitrados na sentença devem ser reduzidos, porque excessivos, 

considerando-se, especialmente, o lugar de prestação do serviço a 

natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido para o seu serviço. (TJRS - AC: 70050500834 RS, Relator: 

Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 12/09/2012, Vigésima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/09/2012) 

Diante da ausência da resposta correspondente ao protocolo informado 

nos autos, presume-se que houve a solicitação do serviço questionado. 

Ainda em exame dos autos, nota-se que não há qualquer prova que possa 

convencer este juízo de que o serviço solicitado foi prestado de forma 

eficiente. Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence 

ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionado ao 

consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). 

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório, concluindo que houve falha na 

prestação de serviço e, consequentemente, conduta ilícita. Dano moral. Em 

virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com 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 
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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 28569216, pode-se afirmar que a indisponibilidade de pontos em 

programa de fidelidade é suficiente para presumir a existência de dano 

moral na modalidade subjetiva. Isto porque este fato tem o condão de 

proporcionar sentimentos indesejados como frustração, raiva, angústia e 

ansiedade. Ademais, destaca-se que a indisponibilidade dos pontos 

impossibilitou a parte reclamante de adquirir novas passagens aéreas, 

situação em que dimensiona o transtorno suportado pelo consumidor. A 

propósito: DANO MORAL IN RE IPSA – PERDA DE PONTOS DE PROGRAMA 

DE FIDELIDADE –. A falha na prestação dos serviços que ocasiona perda 

de pontos em programa de fidelidade, decorrente de fraude, é suficiente 

para a caracterização do dano moral (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003034972 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 

19/12/2011, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 16/01/2012). Portanto, diante da indisponibilidade financeira 

é devido o dano moral. Dano material O dano material constitui prejuízo ou 

perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém. Diferentemente do 

dano moral, para o dano material não compreende dano hipotético ou 

eventual, logo, necessita, em regra, de prova efetiva. Nos termos do artigo 

402 do Código Civil, os danos materiais podem ser 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 ausência de conversão de pontos 

de fidelidade, no valor de R$1.759,63. 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$1.759,63), entendo como razoável e suficiente 

para a reparação do dano moral a quantia de R$5.000,00. Dispositivo. 

Posto isso, proponho: a) homologar o acordo celebrado com a reclamada 

BANCO DO BRASIL S/A (ID 29497085), devidamente reduzido a termo e 

sem aparente vício, com fulcro no artigo 57 da Lei 9.099/95, para que 

surta os seus devidos efeitos jurídicos e, com fulcro no artigo 487, inciso 

III, alínea b, do CPC, extinguindo o feito com resolução de mérito, com 

relação tão somente a reclamada BANCO DO BRASIL S/A; b) rejeitar a 

preliminar arguida pela PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A e 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 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, 

a pagar à parte reclamante as quantias de: b.1) 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 (11/02/2020, 

ID 29463345) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no 

AREsp 703055/RS); b.2) R$ 1.759,63 (um mil setecentos e cinquenta e 

nove reais e sessenta e três centavos) a título de danos materiais, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo 

prejuízo (01/10/2018, ID 28569216), 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 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 
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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: 1013046-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL SOUZA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(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 1013046-92.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MICHAEL 

SOUZA FARIA REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Vistos. Processo em fase de Sentença Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). MICHAEL SOUZA FARIAS 

ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor da 

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓCIOS LTDA. Em síntese, 

alegou que contratou consórcio da parte reclamada que nunca enviou 

boletos para pagamentos com antecedência o que provocava atrasos nos 

pagamentos do reclamante e gerava taxas abusivas de juros. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID.28652634 e, arguiu a preliminar coisa julgada, em seguida, contestou os 

pedidos formulados na inicial e, em destaque, sustentou que a inexistência 

do dano. Ata da audiência de conciliação acostada no ID.28216090, não 

houve impugnação à contestação. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é 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. Em análise dos autos, diante da expressa 

impugnação da parte reclamada em relação aos “prints” do aplicativo 

WHATSAPP (ID.28652634), no caso, será necessária prova pericial para 

apurar a autenticidade constante nas conversas, (ID.25242671) e se foi 

efetivamente realizado por um preposto da parte reclamada. No caso 

concreto, por ser necessária a produção de prova pericial, trata-se de 

matéria de complexa e, consequentemente, este juízo é incompetente para 

processar e julgar a presente demanda. Pelo exposto, proponho acolher a 

preliminar de 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 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: 1021693-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EIVANILDA DAS GRACAS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA AGRIFOGLIO VIANNA OAB - RS18668 (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 1021693-76.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EIVANILDA 

DAS GRACAS DE JESUS REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS 

PREVIDENCIA DO SUL Vistos etc. Relatório minucioso dispensado (art. 38 

da Lei 9.099/95). EIVANILDA DAS GRAÇAS DE JESUS ajuizou reclamação 

com pedido indenizatório em desfavor do COMPANHIA DE SEGUROS 

PREVIDENCIA DO SUL. Em síntese, alegou que não utiliza os serviços da 

reclamada e, portanto, os descontos em sua conta seriam indevidos. Ao 

final, postulou a declaração de inexistência de dívida, restituição dos 

valores descontados e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 28541380 e 

arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e de responsabilidade. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID .29206282 e impugnação à contestação 

apresentada no ID .29503684. É a síntese do necessário. Ilegitimidade 

passiva. A indicação na petição inicial das partes, trazendo como causa 

de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta 

relação jurídica de direito material, é suficiente para sustentar a 

legitimidade, como preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente 

aceita no c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. 

PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. 

MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva 

nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à 

pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da 

asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas 

tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de 

admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações 

contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. 

(...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 

740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame 

apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da 
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relação jurídica de direito material (relação contratual) não coincidem com 

as partes desta demanda, já que a responsável pelos descontos é a 

PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(PSERV), mas a ação foi proposta em face da COMPANHIA DE SEGUROS 

PREVIDENCIA DO SUL. Portanto, não sendo a parte reclamada a empresa 

legítima para figurar no polo passivo, a preliminar de ilegitimidade deve ser 

acolhida. Dispositivo. Posto isso, proponho acolher a preliminar de 

ilegitimidade passiva e julgar EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, e 337, XI, do CPC. Sem custas 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. 

Submeto o presente projeto de decisão à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga ----------------------------------------------

-------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001753-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CONCEICAO (AUTOR)

CAROLINE INFANTINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIGIA TEIXEIRA CONCEICAO CORREA OAB - MT20311-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REU)

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REU)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-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 1001753-91.2020.8.11.0001 AUTOR: CARLOS 

EDUARDO TEIXEIRA CONCEICAO, CAROLINE INFANTINO DA SILVA REU: 

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A., AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, 

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Vistos etc. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Relatório da Controvérsia 

CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CONCEIÇÃO e CAROLINE INFANTINO DA 

SILVA ajuizaram a ação indenizatória por danos materiais e morais em 

desfavor das empresas GOL LINHAS AÉREAS; CVC BRASIL 

OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A; ÁGUIA TUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP. Em 

síntese, alegaram que no dia 28/04/2019 adquiriram na CVC um pacote de 

viagem que consistia na hospedagem por 3 dias no hotel Atobá Praia em 

Navegantes/SC e 6 passagens aéreas pela companhia Gol. Relata que 

possuía o itinerário Cuiabá/MT - São Paulo/SP - Navegantes/SC com ida 

prevista para o dia 28/10/2019 e volta para o dia 31/10/2019 (ID. 28140325 

e ID. 28140328). Afirma que no dia 25/10/2019, faltando 02 dias para a 

viagem a preposta da CVC ligou para a requerente Caroline e informou que 

o voo de retorno da requerida GOL no dia 31/10/2019 foi cancelado (ID. 

28140329). Narra que a agência ofertou a relocação para o dia 

01/11/2019 (ID. 28140333) e mesmo descontente com a opção, pois a 

requerente Caroline tinha plantão, foi aceito. Esclarece que arcou com o 

custo da diária do hotel na soma de R$462,88. Diante dos transtornos, 

pleiteou a indenização pelos danos materiais e morais. Foi juntado no ID. 

29539931 o acordo realizado entre a parte requerente e a parte requerida 

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A e eventuais 

franqueadas. Devidamente citada, a parte requerida GOL LINHAS AÉREAS 

S/A apresentou contestação no ID. 29816549, onde sustentou a isenção 

de responsabilidade pela necessidade de reestruturação da malha aérea, 

a culpa exclusiva do consumidor, o descabimento dos danos materiais e a 

ausência de dano moral a ser indenizado. Ao final, postulou pela 

improcedência do feito. Termo da audiência de conciliação foi acostada no 

ID. 29864496 e a impugnação a contestação no ID. 30180982. 

Homologação do acordo. Considerando que as partes requerentes e CVC 

BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A e suas franquiadas 

celebraram acordo nos autos (ID. 29539931), devidamente reduzida a 

termo e sem aparente vício, com fulcro no artigo 57 da Lei nº 9.099/95, 

opino pela homologação do referido acordo para que surta os seus 

devidos efeitos jurídicos. 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. 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 nº 

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 nº 400/2016 da ANAC: Artigo 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, embora a parte requerente afirme que a agência 

CVC Brasil comunicou o cancelamento do voo com antecedência de 72 

(setenta e duas) horas, nota-se que o limite de variação permitido de 30 

(trinta) minutos para voos domésticos não foi observado, conforme 

comprovado por meio da análise comparativa dos bilhetes originariamente 

emitidos (ID. 28140325 e ID. 28140328) e o bilhete com a alteração do voo 

(ID. 28140329). Não estando os limites da alteração de voo respeitados, 

há conduta ilícita detectada. Responsabilidade civil. Quem age com dolo ou 

culpa tem a responsabilidade civil em reparar o dano causado (CC, art. 

186). 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 (CDC, § 3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13), 

bem como nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento 

jurisprudencial pacificado do Superior Tribunal de Justiça: 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, 4ª Turma, REsp 

nº 974.138/SP, Rel. Min.: Raul Araújo DJU 22/11/2016, DJe 09/12/2016). 

Neste contexto, com o objetivo de afastar sua responsabilidade objetiva, a 

parte requerida sustenta que o dano foi ocasionado por culpa exclusiva 
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de terceiros. Quanto aos danos decorrentes de tráfego aéreo intenso, 

nota-se que a responsabilidade é da companhia aérea, visto que não se 

trata de caso fortuito. Vale destacar 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. Neste contexto, considerando a situação fática reportada 

nos autos, nota-se que a reestruturação da malha aérea é considerada 

fortuito interno, visto faz parte da execução do serviço. Além disso, estas 

situações integram o risco da atividade econômica das companhias de 

transporte aéreo de passageiro, conforme dispõe o artigo 256, § 1º, alínea 

b, do Código Brasileiro de Aeronáutica. Portanto, considerando o presente 

caso configura fortuito interno, permanece inalterada a responsabilidade 

da parte requerida. 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 

as partes requerentes alegam ter suportado dano material na modalidade 

de perdas emergentes em decorrência do custo com hospedagem, no 

valor de R$462,88 (quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito 

centavos). Diante do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que o dano material encontra devidamente comprovado no valor 

de R$462,88 (ID. 28140332), fazendo os requerentes jus à indenização 

pelos danos materiais. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica 

utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão 

dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem 

que se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito, podemos definir dano 

moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser 

classificada em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e 

a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019, 

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. (TJRS, 10ª Câm. Cív., APC nº 

70041860479, Rel.: Jorge Alberto Schreiner Pestana, DJU 26/05/2011). 

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, 24ª Câm. Cív., nº 70051555514, Rel: Jorge 

Maraschin dos Santos, DJU 29/05/2013). Neste sentido o Superior Tribunal 

de Justiça 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, 3ª Turma, REsp nº 

1737412/SE, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 05/02/2019). 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 a alteração unilateral pela companhia com o atraso 

de voo para a 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 Superior Tribunal de Justiça: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 

1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor indenizatório deve satisfazer ao 

caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para 

a reparação do dano moral a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) para 

cada um requerente. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 1. homologar o 
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acordo juntado aos autos, para que surta os seus devidos efeitos 

jurídicos, extinguindo o feito com resolução do mérito quanto às partes 

requeridas CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A; 

ÁGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME e TUIUTUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA - EPP, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b, do 

Código de Processo Civil; 2. julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial em face da requerida GOL LINHAS AÉREAS S/A, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) condenar a parte 

requerida GOL LINHAS AÉREAS S/A a pagar aos requerentes a quantia 

de R$462,88 (quatrocentos e sessenta 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 (26/10/2019, ID. 28140332), 

cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação; e b) condenar a parte requerida GOL 

LINHAS AÉREAS S/A a pagar a cada parte requerente 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 por envolver ilícito contratual (06/02/2020 - ID. 

28940647, 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 monetária 

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: 1021173-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES OAB - MT21555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GASPAR LUIZ ZAMBIAZI (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 1021173-19.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JEANDRES 

KERLLYS BRITO GUIMARAES REQUERIDO: GASPAR LUIZ ZAMBIAZI 

Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Resumo da controvérsia JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARÃES ajuizou 

ação de reparação de danos por acidente de trânsito em desfavor da 

GASPAR LUIZ ZAMBIAZI. Em síntese, alegou que no dia 26/07/2019 

trafegava com seu veículo Ecosport 1.6, cor preta, placa NUA8346, na 

Avenida Lava Pés sentido Avenida Miguel Sutil, ao parar na faixa de 

pedestre teve seu veículo colidido na parte traseira pelo veículo conduzido 

pela parte requerida, um Logan, cor cinza, com placa PZF5217. Relata que 

a parte requerida informou o número de telefone para negociar, pois 

naquele momento estava se deslocando para uma audiência e não poderia 

atrasar. Afirma que buscou a solução amigável, com envio de orçamentos, 

mas sem nenhuma posição da parte requerida. Pleiteia a indenização pelos 

danos materiais no valor de R$450,00 e morais no importe de R$1.000,00. 

Devidamente citada (ID. 27880226), a parte requerida não compareceu à 

audiência de conciliação, conforme o termo de audiência de conciliação 

acostado no ID. 29134274. Revelia. Nos termos do artigo 20 da Lei nº 

9.099/95, considera-se revel quando a parte requerida não comparece à 

audiência de conciliação e/ou não apresenta contestação. No caso, 

nota-se que a parte requerida foi regularmente citada (ID. 27880226), mas 

não compareceu à audiência de conciliação (ID. 29134274) e nem 

apresentou contestação. Desta forma, considera-se revel a parte 

requerida. Efeitos da revelia. O principal efeito da revelia é a presunção 

relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte requerente (art. 20 

da Lei nº 9.099/95 e art. 344 do CPC), presunção essa que cede quando, 

nos termos dos incisos I a IV do artigo 345 do Código de Processo Civil: 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 Juiz 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 (CPC, art. 

374). Portanto, o fato de a parte requerida ser revel não implica 

necessariamente na procedência da pretensão autoral, mas induz a 

presunção relativa dos fatos. 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, 

4ª Turma, AgRg no Ag nº 1237848/SP, Rel. Min.: Maria Isabel Gallotti, DJU 

11/10/2016). 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 sobre a culpa da 

parte requerida que não manteve a distância necessária do veículo da 

frente e o limite de velocidade, vindo a colidir com o veículo da parte 

requerente. Dano material O dano material constitui prejuízo ou perda que 

atinge o patrimônio corpóreo de alguém. Diferentemente do dano moral, 

para o dano material não compreende dano hipotético ou eventual, logo, 

necessita, em regra, de prova efetiva. Nos termos do artigo 402 do Código 

Civil, os danos materiais podem ser subclassificados em danos 

emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que 

razoavelmente se deixou de lucrar). Em análise do caso, nota-se que a 

parte requerente alega ter suportado dano material na modalidade de 

perdas emergentes em decorrência do valor da passagem no importe de 

R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Analisando o conjunto fático 

probatório disponível nos autos, nota-se que o dano material encontra 

devidamente comprovado no valor de R$400,00 (quatrocentos reais), 

conforme os orçamentos encartados nos ID. 27488472 e ID. 27488473, 

fazendo jus à indenização pelos danos materiais. Dano moral. Em virtude 

da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 
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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). 

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. 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). Nota-se que o simples acidente de trânsito, sem lesão física e 

indisponibilidade do veículo, 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: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE 

SEM VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE 

DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE 

EM RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. 1. O ID de despatrimonialização do direito privado, 

que permitiu, antes mesmo da existência de previsão legal, a 

compensação de dano moral não se compatibiliza com a vulgarização dos 

danos extrapatrimoniais. 2. O dano moral in re ipsa reconhecido pela 

jurisprudência do STJ é aquele decorrente da prática de condutas lesivas 

aos direitos individuais ou perpetradas contra bens personalíssimos. 

Precedentes. 3. Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos 

decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais 

normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. 4. 

A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende 

de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o 

extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda 

exame de fatos e provas. 5. Recurso especial provido. (STJ, 3º Turma, 

REsp nº 1653413/RJ, Rel. Min.: Marco Aurélio Bellizze, DJU 05/06/2018). 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COLISÃO COM ANIMAIS NA PISTA. 

RODOVIA PEDAGIADA. DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO NÃO 

DEMONSTRADA, ÔNUS QUE ERA DO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 373, 

I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SENDO INVIÁVEL A CONDENAÇÃO A 

TAL TÍTULO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS, ÔNUS QUE 

ERA DO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL, SENDO DESCABIDA A PRETENSÃO A TAL TÍTULO. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO, EIS QUE AUSENTE COMPROVAÇÃO 

DE QUE DO ACIDENTEADVIERAM DANOS PARA A ESFERA MORAL DO 

AUTOR, ALÉM DE MEROS TRANSTORNOS, INCAPAZES DE GERAR 

ABALO EXTRAPATRIMONIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. 

(TJRS, 11ª Câm. Cív., ApC. nº 70078155264, Rel.: Katia Elenise Oliveira da 

Silva, DJU 01/08/2018). Portanto, em se tratando de mero aborrecimento 

não é devida a indenização por danos morais. Dispositivo. Pelo exposto, 

proponho: 1. decretar a revelia da parte requerida; e 2. julgar parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) condenar a parte requerida a 

pagar parte requerente quantia de R$400,00 (quatrocentos reais), a título 

de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir do prejuízo (07/12/2019 - ID. 27488472, cf. Súmula 43 do STJ), e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

citação; b) indeferir o pleito indenizatório por danos morais; Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

[http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc], visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de Processo 

Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002829-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIDELMARA ELIANE CHAUVIN (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-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 1002829-53.2020.8.11.0001 REQUERENTE: VIDELMARA 

ELIANE CHAUVIN REQUERIDO: MRV PRIME PARQUE CHAPADA 

DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA Vistos. Processo em fase de 

Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

VIDELMARA ELIANE CHAUVIN ajuizou reclamação com pedido 

condenatório em desfavor da MRV PRIME PARQUE CHAPADA 

DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA. Em síntese, alegou que é 

moradora de unidade do Condomínio Parque Chapada Diamantina e desde 

que se mudou vem sofrendo com a má prestação dos serviços das 
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promovidas, no ano de 2017 houve grande vazamento de gás encanado, 

e que as promovidas utilizaram materiais de baixa qualidade o que fez com 

que os vazamentos continuassem no ano de 2019, e que ficou sem o 

fornecimento do gás vários dias causando prejuízo de ordem financeira. 

Ao final, requereu indenização por danos morais e materiais ante o defeito 

do imóvel das construtoras promovidas. Devidamente citada, a parte 

reclamada apresentou contestação no ID.30362851 e, arguiu as 

preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência do juízo, e prejudicial 

de decadência, em seguida, contestou os pedidos formulados na inicial e, 

em destaque, sustentou que a inexistência do dano. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID.30074389, e impugnação à contestação no 

ID.30591881. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre 

os integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada 

juiz processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição 

a ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, 

ressalvado as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do 

CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é 

competência para processar e julgar causas cíveis de menor 

complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na 

Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010) Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial. Em análise dos autos, diante do pedido da 

parte promovente, no caso, será necessária prova pericial para apurar a 

qualidade do material utilizado pela promovida para saneamento dos 

problemas com vazamento do gás encanado. Vale lembrar que o imóvel foi 

entregue em 2016 e, portanto, cabe esclarecer se o defeito é de efetiva 

responsabilidade da promovida. No caso concreto, por ser necessária a 

produção de prova pericial, trata-se de matéria de complexa e, 

consequentemente, este juízo é incompetente para processar e julgar a 

presente demanda. Pelo exposto, proponho acolher a preliminar de 

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 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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AMBEV S.A. (REQUERIDO)
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BRUNO HENRIQUE GONCALVES OAB - SP0131351A (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS GONCALVES JUNIOR OAB - SP0371120A 

(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 1000032-07.2020.8.11.0001 INTERESSADO: KEILA 

CATARINA DE PAULA REQUERIDO: AMBEV S.A., AMBEV S.A. Vistos. 

Processo em fase de Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da 

Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia KEILA CATARINA DE PAULA 

ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor do AMBEV SA 

e AMBEV S/A – CDD CUIABÁ. Em síntese, alegou, que em 03/08/2017 

adquiriu o ponto comercial (quiosque), onde são comercializados produtos 

da Ambev, sendo que os vendedores do ponto solicitaram a Requerente 

que fizesse a transferência/repasse da cessão de direitos para seu 

nome, vez que todas as operações de compra de produtos junto ao 

franqueador ainda eram realizadas em nome da empresa dos 

vendedores/cessionários. Sustentou a Autora que, por motivos pessoais, 

não foi possível providenciar a documentação necessária no tempo 

acordado, de modo que não foi realizada a transferência do contrato de 

fornecimento de produtos firmado entre os vendedores do ponto comercial 

e a Ambev. Argumentou que mesmo solicitando aos vendedores do ponto 

comercial prazo para regularizar a situação, foi informada que estes 

estariam procedendo ao distrato com a Ambev e que os bens e produtos 

mediante comodato, seriam retirados de seu estabelecimento comercial 

causando prejuízos de ordem financeira a reclamante. Ao final, postulou a 

retenção dos bens em comodato e indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID.29262782 e arguiu a preliminar de ilegitimidade, em seguida, contestou 

os pedidos formulados na inicial e, em destaque, sustentou que 

regularidade do distrato e inexistência de contratação dos serviços. Ata 

da audiência de conciliação acostada no ID.29391875 e impugnação à 

contestação apresentada no ID.29619456. Ilegitimidade passiva AMBEV. 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) 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 
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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 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 de todos os documentos necessários para a transferência 

da franquia, em e-mail apresentado pela própria reclamante enviado em 

2017 (ID.27771349, fl.06) que estabelece de forma clara, a obrigação da 

reclamante em apresentar os documentos para continuidade do contrato. 

Constata-se ainda que a reclamante permaneceu inadimplente com a 

obrigação por mais de dois anos, com o contrato existindo de maneira 

precária conforme, ID.29262785, fl.12. e ainda assim, não apresentou nos 

autos os documentos exigidos pra demonstrar a regularidade do seu 

pleito. Utilizando-se das técnicas de hermenêutica na interpretação da 

referida cláusula, nota-se que não houve vício na declaração da vontade 

da parte reclamante, que tinha ciência da obrigatoriedade dos documentos 

e da necessidade de renovação da franquia, 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: 1002015-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS LIMA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIS LIMA DE OLIVEIRA OAB - MT23473/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

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) 

SENTENÇA Autos 1002015-41.2020.8.11.0001 AUTOR: DENIS LIMA DE 

OLIVEIRA REU: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos etc. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Relatório da Controvérsia DENIS 

LIMA DE OLIVEIRA ajuizou uma ação indenizatória por danos materiais e 

morais em desfavor da empresa TAM LINHAS AÉREAS S/A. Em síntese, 

alegou que adquiriu o itinerário Cuiabá/MT - Brasília/DF - Fortaleza/CE, para 

o dia 19/12/2019, com saída às 5h00min (ID. 28200342) e conexão às 

8h35min (ID.28200343). Relata que em decorrência de problemas com o ar 

condicionado o voo de Cuiabá atrasou, pousando em Brasília às 8h20min. 

Narra que aguardou mais de 4 horas na fila para remarcar a passagem no 

guichê e foi concedido apenas um voucher para alimentação. Afirma que 

foi relocado em um voo que partiria às 20h30min (ID. 28200345), mas 

novamente houve atraso e troca de tripulação, saindo de Brasília às 

23h30min. Pleiteia a indenização pelos danos morais. Devidamente citada, 

a parte requerida apresentou contestação no ID. 29899587, onde 

sustentou o atraso do voo, a ausência de ato ilícito e de dano moral a ser 

indenizado. Ao final, postulou pela improcedência do feito. Termo da 

audiência de conciliação foi acostada no ID. 29883320 e a impugnação a 

contestação no ID. 29904663. 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. 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: Artigo 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 
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preferir, o valor do bilhete de passagem. Artigo 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 nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil: 

Artigo 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 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, 3ª Turma, EDcl no REsp nº 1280372/SP, Rel. Min.: Ricardo 

Villas Bôas Cueva, DJU 19/03/2015). 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 foge 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, 

Tur. Rec; Rec. Cív. n. 8011509-75.2015.811.0002, Rel.: Nelson Dorigatti, 

DJU 18/10/2016). Vale destacar que, em caso de cancelamento de voo, 

mesmo com prévia notificação, nos termos do artigo 12 da Resolução nº 

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. [...] 

(TJPR, 3ª Tur. Rec; R.I. nº 0002566-65.2015.8.16.0036/0, Rel.: Giani Maria 

Moreschi, DJU 19/08/2016). Em análise dos autos, observa-se que o 

bilhete da passagem aérea previa a saída da parte requerente ao destino 

contratado (Fortaleza/CE) em 19/12/2019, às 8h35min (ID. 28200343). 

Todavia, como reconhecido pela parte requerida, a passageira foi 

reacomodada em outro voo, com saída para o destino somente às 

20h30min (ID. 28200345), ou seja, com atraso de mais de 10 (dez) horas, 

lapso este superior ao legalmente permitido. Portanto, diante do atraso 

superior a 4 horas, a conduta da parte requerida 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 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 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. (TJRS, 10ª Câm. Cív; APC nº 

70041860479, Rel. Des.: Jorge Alberto Schreiner Pestana, DJU 

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 
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ser considerada mero dissabor. [...] (TJRS, 24ª Câm. Cív; APC nº 

70051555514, Rel.: Jorge Maraschin dos Santos, DJU 29/05/2013). Neste 

sentido o Superior Tribunal de Justiça 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, 3ª Turma, REsp nº 

1737412/SE, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 05/02/2019). Ademais, o 

tempo é um bem precioso e a parte requerente 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 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 ao tempo de atraso superior a 

8 horas, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais). Dispositivo. Pelo exposto, 

proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte requerida 

a pagar a parte requerente a quantia R$8.000,00 (oito mil reais), a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual 

(12/02/2019 - ID. 29152359, 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 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: 1018988-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMARE CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REQUERIDO)

JOSE DERLI ROSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA OAB - MT21518-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 1018988-08.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSIMARE 

CARLOS DE OLIVEIRA REQUERIDO: AVIDA CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA S/A, JOSE DERLI ROSA Vistos. Processo em fase de 

Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Resumo da controvérsia JOSIMARE CARLOS DE OLIVEIRA ajuizou 

reclamação com pedido condenatório em desfavor do AVIDA 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. Em síntese, alegou que firmou 

um Instrumento Particular De Promessa De Compra e Venda perante a 

Requerida na data de 26 de setembro de 2018, tendo por objeto de 

aquisição de uma unidade autônoma. No entanto, por motivos pessoais 

posteriormente, efetuou o distrato contratual, e a reclamada de forma 

abusiva ofereceu valor ínfimo de restituição comparados aqueles 

adimplidos pela demandante durante todo o contrato causando prejuízos 

de ordem financeira. 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.29092004 e arguiu a preliminar de ilegitimidade, em seguida, contestou 

os pedidos formulados na inicial e, em destaque, sustentou a regularidade 

do contrato e do distrato dos serviços. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID.28805379 e impugnação à contestação apresentada no 

ID.29374932. Ilegitimidade passiva. 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: 
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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) 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. Extinção do contrato. Cláusula penal. Em caso de 

descumprimento contratual ou a denúncia de contrato antes do fim do 

termo final, um dos principais efeitos jurídicos consiste na incidência da 

cláusula penal (art. 408 do Código Civil). Objetivando garantir que a multa 

seja aplicada de forma justa, o juiz pode reduzi-la equitativamente se for 

fixada de forma excessiva, com permitido pelo artigo 413 do Código Civil. 

Em relação à proporcionalidade da multa, o STJ já se manifestou 

entendendo ser razoável o percentual de até 25% do valor já pago. Neste 

sentido: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROMESSA. COMPRA E VENDA. 

DESISTÊNCIA. PROMITENTE COMPRADOR. VALORES PAGOS. 

RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO. 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). JUROS DE 

MORA. TERMO INICIAL. DECISÃO JUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 2. 

A desistência do promitente comprador, embora admitida por esta Corte, 

rende ao promitente vendedor o direito de reter até 25% (vinte e cinco por 

cento) dos valores por aquele pagos a qualquer título, desde que não 

supere o contratualmente estipulado. 3. "Na hipótese de resolução 

contratual do compromisso de compra e venda por simples desistência 

dos adquirentes, em que postulada, pelos autores, a restituição das 

parcelas pagas de forma diversa da cláusula penal convencionada, os 

juros moratórios sobre as mesmas serão computados a partir do trânsito 

em julgado da decisão." (REsp 1008610/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2008, DJe 

03/09/2008). 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento. (STJ 

AgRg no REsp 927.433/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 28/02/2012) DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS 

PAGAS. CABIMENTO. RETENÇÃO DE 25% EM BENEFÍCIO DO VENDEDOR. 

ALUGUÉIS PELO USO DO IMÓVEL. TERMO A QUO. SÚMULA 7. 1. O 

entendimento firmado no âmbito da Segunda Seção é no sentido de ser 

possível a resilição do compromisso de compra e venda, por parte do 

promitente comprador, quando se lhe afigurar economicamente 

insuportável o adimplemento contratual. 2. Nesse caso, o distrato rende ao 

promissário comprador o direito de restituição das parcelas pagas, mas 

não na sua totalidade, sendo devida a retenção de percentual razoável a 

título de indenização, entendido como tal 25% do valor pago. (...) 4. 

Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente 

provido. (STJ REsp 838.516/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 26/05/2011) Neste contexto, 

em exame do contrato juntado nos autos pela própria parte reclamada 

(ID.29092036, fl. 9, cláusula 6.5, em negrito), nota-se que a cláusula 

redutora da restituição foi celebrada de forma clara e em destaque, pois 

estabeleceu expressamente que serão descontados 25% do valor pago 

em caso de rescisão motivada exclusivamente pelo comprador. Por fim, 

constata-se também que o percentual pactuado encontra-se dentro do 

patamar de proporcionalidade pacificado no STJ. Portanto, diante do 

exposto e considerando que a parte reclamante parcelou a entrada 

(R$10.982,90) em 39 vezes e momento da resilição havia pago 

R$3.131,37, a retenção de R$782,84 (= R$3.131,37 [valor pago] - 

R$782,84[corretagem] - R$2.348,52[valor restituído]), retido a título de 

cláusula penal, não ultrapassa o percentual de 25% do valor total pago, 

nota-se que não há conduta ilícita praticada pela parte reclamada e nem 

razões jurídicas que justifique a nulidade da referida cláusula. 

Responsabilidade pelo pagamento da corretagem. O contrato de 

corretagem consiste na prestação de serviço de intermediação de 

negócios jurídicos, mediante a aproximação dos pactuantes, como 

preconiza o art. 722 do Código Civil. Quanto à remuneração do corretor, 

esta deve ser fixada pelas partes e, inexistindo pacto neste sentido, deve 

ser arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos e costumes, como 

previsto no art. 724 do Código Civil: Art. 724. A remuneração do corretor, 

se não estiver fixada em lei, nem ajustada entre as partes, será arbitrada 

segundo a natureza do negócio e os usos locais. Costumeiramente, a 

corretagem de compra e venda de imóvel é paga pelo vendedor, pois 

geralmente é este quem contrata o corretor. Numa relação de consumo, 

embora o construtor/incorporador e quem geralmente contratam os 

corretores para a venda dos imóveis, é válida a cláusula contratual que 

transfere ao consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem, 

contudo, desde que de forma clara com valor da comissão em destaque. 

Por outro lado, na hipótese de obscuridade nas cláusulas contratuais, nos 

termos do artigo 47 do CDC estas serão interpretadas de maneira mais 

favorável ao consumidor. Neste sentido, inclusive, é o entendimento 

sedimentado no STJ por meio de Recurso Repetitivo: RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO 

IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE 

VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA 

OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE 

INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). 

ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO 

CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao 

promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem 

nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em 

regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o 

preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da 

comissão de corretagem. (...) (Tema 938 do Recurso Repetitivo. STJ REsp 

1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016) Em análise do caso 

concreto e com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, 

mormente quanto ao contrato celebrado entre as partes, juntado no 

ID.29092036, nota-se que a cláusula 6.5 estabelece ainda de forma 

expressa e clara que o pagamento da corretagem ficará sob a 

responsabilidade do adquirente todos os valores gastos com taxas e 

despesas administrativas suportadas pela vendedora/reclamada. Portanto, 

legítima a cobrança da comissão de corretagem à parte reclamante. 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 
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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: 1021253-80.2019.8.11.0001
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FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1021253-80.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FRANCISCO 

CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR REQUERIDO: MRV ENGENHARIA, MRV 

PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA 

Vistos. Processo em fase de Sentença Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia FRANCISCO CLÁUDIO 

JASSNIKER JUNIOR ajuizou reclamação com pedido condenatório em 

desfavor da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇOES S/A e MRV PRIME 

PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA. Em 

síntese, alegou que é locatário de unidade do Condomínio Parque da 

Chapada e desde que se mudou vem sofrendo com a má prestação dos 

serviços das promovidas, no ano de 2017 houve grande vazamento de 

gás encanado, e que as promovidas utilizaram materiais de baixa 

qualidade o que fez com que os vazamentos continuassem no ano de 

2019, e que ficou sem o fornecimento do gás vários dias causando 

prejuízo de ordem financeira. Ao final, requereu indenização por danos 

morais e materiais ante o defeito do imóvel das construtoras promovidas. 

Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID.28934498 e, arguiu as preliminares de litisconsórcio necessário, 

incompetência do juízo, e prejudicial de decadência, em seguida, contestou 

os pedidos formulados na inicial e, em destaque, sustentou que a 

inexistência do dano. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID.28631599, e impugnação à contestação no ID.29073663. Considerando 

que a atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder 

Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar 

apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei 

e pelas normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito 

de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da 

Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competência para processar e 

julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de 

menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados 

Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e 

não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade 

da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e 

não em face do direito material. Mesma exegese é extraída da 

jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE 

PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, diante do pedido da parte promovente, no caso, será 

necessária prova pericial para apurar a qualidade do material utilizado pela 

promovida para saneamento dos problemas com vazamento do gás 

encanado. Vale lembrar que o imóvel foi entregue em 2016 e, portanto, 

cabe esclarecer se o defeito é de efetiva responsabilidade da promovida. 

No caso concreto, por ser necessária a produção de prova pericial, 

trata-se de matéria de complexa e, consequentemente, este juízo é 

incompetente para processar e julgar a presente demanda. Pelo exposto, 

proponho acolher a preliminar de 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 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: 1022163-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDA RODRIGUES SILVA OAB - AM14329 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-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 1022163-10.2019.8.11.0001 REQUERENTE: BRENDA 

RODRIGUES SILVA REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos etc. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Relatório da 

Controvérsia BRENDA RODRIGUES SILVA ajuizou uma ação indenizatória 

por danos materiais e morais em desfavor da empresa LATAM AIRLINES 

GROUP S/A. Em síntese, alegou que adquiriu o itinerário Cuiabá - Manaus, 

com ida no dia 07/12/2019 às 16h55min e volta no dia 14/12/2019 às 

22h30min. Afirma que no dia 11/12/2019, houve a mudança unilateral do 

voo de retorno para Cuiabá no dia 16/12/2019 com conexão em Brasília. 

Relata que ao consultar a reserva verificou que foi emitido um novo 

itinerário com passagens de ida (14/12/2019) e volta (16/12/2019), porém 

já havia usufruído o da ida. Narra que abriu um procedimento em 

13/12/2019 pelo protocolo nº 19453989, mas nenhuma atitude foi tomada. 

Esclarece que permaneceu em Manaus sete dias além do previsto em 

decorrência deste erro. Diante dos transtornos, pleiteou a indenização 

pelos danos materiais e morais. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou contestação no ID. 29580865, onde sustentou a 

reprogramação do voo contratado, ausência de falha no serviço, o 

descabimento dos danos materiais e a ausência de dano moral a ser 

indenizado. Ao final, postulou pela improcedência do feito. Termo da 

audiência de conciliação foi acostada no ID. 29336346 e a impugnação a 

contestação no ID. 29741775. 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. Alteração 
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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 nº 

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 nº 400/2016 da ANAC: Artigo 12 - As alterações 

realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto 

ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas 

aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. 

§1º - O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e 

reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de: I 

- informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput 

deste artigo; e II - alteração do horário de partida ou de chegada ser 

superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos 

voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o 

passageiro não concordar com o horário após a alteração. §2º - Caso o 

passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na 

prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência 

material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro: I - 

reacomodação; II - reembolso integral; e III - execução do serviço por outra 

modalidade de transporte. Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, mormente quanto a análise comparativa do bilhete 

originariamente emitido (14/12/2019 - ID. 27701051) e a passagem 

adquirida (23/12/2019 - ID. 27701054), nota-se que a alteração de horário 

ocorreu com variação de mais de 7 dias, ou seja, superior ao lapso 

permitido. Desta forma, tendo em vista que a alteração do horário do voo 

não observou o limite permitido, a conduta ilícita encontra-se 

caracterizada. Responsabilidade civil. Quem age com dolo ou culpa tem a 

responsabilidade civil em reparar o dano causado (CC, art. 186). 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 

(CDC, § 3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13), bem como 

nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento 

jurisprudencial pacificado do Superior Tribunal de Justiça: 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, 4ª Turma, REsp 

nº 974.138/SP, Rel. Min.: Raul Araújo DJU 22/11/2016, DJe 09/12/2016). 

Neste contexto, com o objetivo de afastar sua responsabilidade objetiva, a 

parte requerida sustenta que o dano foi ocasionado por culpa exclusiva 

de terceiros. Quanto aos danos decorrentes de reprogramação de voo, 

nota-se que a responsabilidade é da companhia aérea, visto que não se 

trata de caso fortuito. Vale destacar 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. Neste contexto, considerando a situação fática reportada 

nos autos, nota-se que a reprogramação de voo é considerada fortuito 

interno, visto faz parte da execução do serviço. Além disso, estas 

situações integram o risco da atividade econômica das companhias de 

transporte aéreo de passageiro, conforme dispõe o artigo 256, § 1º, alínea 

b, do Código Brasileiro de Aeronáutica. Portanto, considerando o presente 

caso configura fortuito interno, permanece inalterada a responsabilidade 

da parte requerida. Dano material O dano material constitui prejuízo ou 

perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém. Diferentemente do 

dano moral, para o dano material não compreende dano hipotético ou 

eventual, logo, necessita, em regra, de prova efetiva. Nos termos do artigo 

402 do Código Civil, os danos materiais podem ser subclassificados em 

danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o 

que razoavelmente se deixou de lucrar). Em análise do caso, nota-se que 

a parte requerente alega ter suportado dano material na modalidade de 

perdas emergentes em decorrência da metade valor da passagem não 

utilizada do primeiro itinerário (R$454,52 - ID. 27701051) e o custo da nova 

passagem adquirida (R$1.540,75 - ID. 27701054). Diante do conjunto fático 

probatório disponível nos autos, nota-se que o dano material encontra 

devidamente comprovado, porém a parte requerente faz jus somente ao 

importe de R$1.540,75 (um mil quinhentos e quarenta reais e setenta e 

cinco centavos), para que não haja enriquecimento sem causa. 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). 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. (TJRS, 10ª Câm. Cív., APC nº 

70041860479, Rel.: Jorge Alberto Schreiner Pestana, DJU 26/05/2011). 

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 
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mero dissabor. [...] (TJRS, 24ª Câm. Cív., nº 70051555514, Rel: Jorge 

Maraschin dos Santos, DJU 29/05/2013). Neste sentido o Superior Tribunal 

de Justiça 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, 3ª Turma, REsp nº 

1737412/SE, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 05/02/2019). 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 a alteração unilateral pela companhia com o atraso 

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 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, normalmente ao atraso de 7 dias para 

chegar ao destino, entendo como razoável e suficiente para a reparação 

do dano moral a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada um 

requerente. Dispositivo. Pelo exposto, proponho julgar parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para condenar a parte requerida a pagar à parte 

requerente as quantias de: a) R$1.540,75 (um mil quinhentos e quarenta 

reais e setenta e cinco centavos) a título de danos materiais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo 

(23/12/2019, ID. 27701054), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; e b) 

R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação por envolver ilícito contratual (22/01/2020 - ID. 

28251558, 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 monetária 

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: 1017139-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELESSANDRA SOARES AUGUSTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (REU)

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS 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 1017139-64.2020.8.11.0001 AUTOR: ELESSANDRA 

SOARES AUGUSTO REU: CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA, 

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a 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 nº 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis 

de menor complexidade, limitando as causas cujo valor não exceda 40 

salários mínimos (inciso I). O artigo 292, inciso II, do CPC, preconiza que na 

ação em que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 

modificação, a resolução, a resilição ou rescisão de ato jurídico, o valor da 

causa corresponderá ao valor da pretensão resistida, que se equivale ao 

valor do contrato negociado. Neste sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA. VALOR TOTAL 

DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 292, INCISO II, DO CPC. PRELIMINAR DE 

OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO 

VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. 1. 

No caso específico da pretensão direcionada à rescisão contratual, o 
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valor da causa deverá ser igual ao valor do contrato negociado, pois 

eventual procedência do pleito requerido libera a parte autora de sua 

obrigação de pagar o valor integral do contrato, sendo este, portanto, o 

benefício econômico perseguido (art. 292, II, do CPC). 2. Como a parte 

autora requer a resolução do contrato, o valor da causa é o mesmo do 

contrato (R$ 260.000,00), o qual supera o limite dos Juizados Especiais 

Cíveis, afastando a competência dos juizados cíveis (art. 3º, I, da Lei 

9.099/95). 3. Preliminar de Ofício acolhida. (TJ-DF 07318583220168070016 

DF 0731858-32.2016.8.07.0016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data 

de Julgamento: 28/06/2017, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

03/07/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE E 

RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. VALOR DA CAUSA. MONTANTE DO 

CONTRATO. ARTIGO 292, INCISO II DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em 

regra, o valor dado à causa deve levar em consideração o proveito 

econômico pretendido por meio da ação ajuizada. Contudo, nos termos do 

artigo 292, inciso II, do CPC, quando o litígio tiver por objeto a existência, 

validade, cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão de 

negócio jurídico, o valor da causa deverá corresponder ao montante do 

contrato. Precedentes. 2. No presente caso, o ora recorrente, no feito de 

origem, pretende rescindir contrato de compra e venda de imóvel, bem 

como sejam declaradas nulas cláusulas ditas abusivas e exorbitantes da 

avença, a fim de reaver o montante desembolsado a título de sinal e 

parcelas pagas na proporção de 90% dos valores. 3. A ação proposta 

não busca somente \"a declaração de nulidade de cláusulas contratuais 

ditas abusivas e exorbitantes\", mas sim a \"rescisão do aludido negócio 

jurídico\". Desse modo, versando o objeto da presente demanda sobre 

rescisão do contrato, o valor da causa deve corresponder ao montante do 

próprio pacto, consoante disposto no supracitado dispositivo legal. 4. 

Recurso conhecido e improvido. (AI 0010227-66.2016.827.0000, Rel. 

Desa. ÂNGELA PRUDENTE, 3ª Turma da 2ª Câmara Cível, julgado em 

02/08/2017). (TJ-TO - AI: 00102276620168270000, Relator: ANGELA 

MARIA RIBEIRO PRUDENTE) No presente caso, considerando que o valor 

do contrato negociado (R$42.447,13 - ID 31573579) é superior ao teto do 

Juizado Especial Cível (R$41.800,00 = R$1.045,00 x 40) este juízo é 

incompetente para processar e julgar a presente demanda. Posto isso, 

reconheço de ofício a incompetência deste juízo, em razão da matéria, e, 

consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 3º, I da Lei nº 9.099/95. Intime-se. Transitada em julgado, 

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: 1020837-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-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 1020837-15.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LEONICE 

CAMPOS 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 LEONICE CAMPOS DA 

SILVA 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 

reclamada, e que as faturas com vencimento em setembro, outubro e 

novembro de 2019 cobraram valores muito acima de seu consumo médio. 

A título de tutela provisória de urgência, requereu que a parte reclamada 

se abstenha de cobrar os referidos débitos, bem como de negativar seus 

dados em razão do seu não pagamento. A antecipação de tutela foi 

concedida, ID 27422039. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação no ID 29760526 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 29100617. 

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 29100617), 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 

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 
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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 a 

fatura impugnada (setembro, outubro e novembro de 2019) registrou 

consumo médio de 230,33 Kwh (ID 29760530). E com base no mesmo 

histórico de consumo (ID 29760530), nota-se que a média de consumo 

apurada no período dezembro/2018 a agosto de 2019 é de 56,33 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 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 
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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 a 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 27422039, 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 (17/12/2019, ID 27555714) por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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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) 

SENTENÇA Autos 1021134-22.2019.8.11.0001 REQUERENTE: APARECIDO 

RODRIGUES DA MATA REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos etc. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Relatório da 

Controvérsia APARECIDO RODRIGUES DA MATA ajuizou ação de 

repetição de indébito cumulada com indenizatória em desfavor da empresa 

TAM LINHAS AÉREAS S/A. Em síntese, alega ter adquiriu no dia 

09/08/2019, oito passagens aéreas com destino a Curitiba/PR, com saída 

prevista para o dia 27/09/2019, para um evento empresarial. Afirma que o 

pagamento ocorreu por meio de cartão de crédito, com a emissão do 

código de reserva sob ZRFYZU, e os localizadores dos passageiros (ID. 

27478938). Relata que houve a desistência de uma passageira alguns 

dias antes da viagem, o que a motivou pedir o cancelamento da passagem 

junto a parte requerida, mas foi informada que não havia nenhuma 

passagem emitida em seu nome. Narra que no dia 17/09/2019 foi ao 

aeroporto buscar informações sobre as passagens adquiridas, onde 

obteve a informação que não constava no sistema e que provavelmente 

teria ocorrido uma falha sistêmica. Esclarece que foram várias tentativas 

para solucionar o problema, conforme os protocolos nº 16822592, 

17661889, 17666479 e 17667319. E somente dois dias antes do embarque 

a parte requerida se dispôs a vender as passagens canceladas 

unilateralmente por falha sistêmica, no mesmo valor da data da aquisição 

original. Diante dos fatos, pleiteou a indenização pelos danos morais. 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação no ID. 

29092600, onde sustentou a inexistência da responsabilidade, o 

cancelamento em decorrência de suspeita de fraude e ausência de dano 

moral a ser indenizado. Ao final, postulou pela improcedência do feito. 

Termo da audiência de conciliação foi acostada no ID. 29131631 e a 

impugnação a contestação no ID. 29371388. 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. 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 Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E 

COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO 

DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO 

UNÂNIME. 1. A cobrança indevida e a privação dos serviços diante da 

adimplência da autora demonstra falha na prestação do serviço, 

configurando, assim, ato ilícito. 2. O desconforto causado pela privação 

dos serviços de internet e ainda o descaso para com a figura do 

consumidor, que buscou incessante e reiteradamente a solução do 

problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na relação, por si só, 

repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou aborrecimentos que 

ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da utilização do serviço 

devidamente contratado há anos, sem qualquer justificativa. 3. O valor da 

indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e proporcional, considerando 

as particularidades do caso sub judice, indo ao encontro do entendimento 

jurisprudencial pátrio. 4. Apelação cível não provida. Decisão unânime. 

(TJPE, 2ª Câm. Ext. Cív., APL nº 3977188, Rel.: Jovaldo Nunes Gomes, DJU 

25/10/2017) No caso dos autos a parte requerente sustentou que o 

serviço de emissão de passagem foi prestado de forma ineficiente pela 

parte requerida, pois houve cancelamento unilateral das passagens. 

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

a parte requerida reconhece que houve o cancelamento das passagens 

por suspeita de fraude. E a parte requerente evidencia, por intermédio dos 

protocolos sob nº 16822592, 17661889, 17666479 e 17667319, 

registrados no call center da empresa requerida que buscou a solução do 

serviço apontado como ineficiente. Embora os protocolos de atendimento 

em call center, em regra, não seja considerada prova robusta por não se 

tratar de uma prova técnica, no caso em exame, considero-o como válida, 

visto que, além de verossímeis, os fatos envolvidos devem ser 

interpretados em desfavor do prestador dos serviços, posto que este 

detém o encargo probatório de disponibilizar a aludida gravação e não o 

fez (cf. art. 15 e 16 do Decreto nº 6.523/2008 que regula a Lei nº 

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. [...] (TJRS, 20ª 

Câm. Cív., AC nº 70050500834, Rel.: Carlos Cini Marchionatti, DJU 

12/09/2012). Diante da ausência da gravação correspondente aos 

protocolos informados nos autos, presume-se a falha no serviço. Cumpre 

mencionar que diante da suspeita de fraude, cabia a parte requerida 

confirmar a operação com a parte requerente pelos meios disponíveis e 

não cancelar a transação. Desse modo, 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 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). 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 281 de 586



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. (TJRS, 10ª Câm. Cív., APC nº 

70041860479, Rel.: Jorge Alberto Schreiner Pestana, DJU 26/05/2011). 

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, 24ª Câm. Cív., nº 70051555514, Rel: Jorge 

Maraschin dos Santos, DJU 29/05/2013). Neste sentido o Superior Tribunal 

de Justiça 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, 3ª Turma, REsp nº 

1737412/SE, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 05/02/2019). 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 dispendido na tentativa de solucionar o 

problema administrativamente, 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 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). Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Relevante destacar que se trata de 

cancelamento de unilateral de passagem pela parte requerida, 

considerando que houve a emissão no prazo de outros bilhetes e no 

mesmo valor que os adquiridos originariamente, o quantum indenizatório 

deve ser fixado em patamar mais reduzido do que o normalmente fixado 

por este juízo, para que não haja desproporcionalidade. 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 (três mil reais). Dispositivo. Pelo exposto, 

proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) condenar a parte 

requerida a pagar parte requerente 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 por envolver 

ilícito contratual (17/01/2020 - ID. 2810296, Precedentes do STJ. AgInt no 

AREsp 703055/RS). 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 atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

[http://www.drcalc.net/correcao.asp-it=3&ml=Calc], visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de Processo 

Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1000544-87.2020.8.11.0001 REQUERENTE: VANESSA 

DE SOUZA SIQUEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo relevante VANESSA DE SOUZA 

SIQUEIRA ajuizou reclamação indenizatória em desfavor do ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Sustentou que 

recebeu faturas de energia elétrica fora da sua média a partir de 
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setembro/2019 e os valores continuaram discrepantes nos meses 

seguintes até dezembro de 2019. Alegou que por não ter condições de 

arcar com o pagamento das faturas, estas ficaram inadimplidas, levando à 

suspensão dos serviços de energia em sua residência. A parte reclamada 

foi regularmente citada (ID 27969926) e audiência de conciliação realizada 

(ID 29464413). A contestação foi apresentada no ID 29769353. Arguiu em 

preliminar a Incompetência do Juizado Especial por necessidade de 

perícia. Sustentou que não há se falar em culpa visto que os valores 

contestados foram devidamente registrados pelo medidor. Em seguida, foi 

juntada nos autos impugnação à contestação (ID 30057600). 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 29464413), as partes posicionaram-se no 

sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestariam-se na 

contestação (parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte 

reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve 

pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a 

aplicação dos ônus específicos. Incompetência em razão da matéria. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competente 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial, visto 

que se trata de prova complexa. Em análise dos autos, no caso concreto, 

não é necessária a produção da prova pericial para apurar defeito no 

medidor, visto que fato deveria ter sido desvendado por laudo técnico 

extrajudicial. No caso concreto, por não ser necessária a produção de 

prova pericial, não se trata de matéria complexa e, consequentemente, 

este juízo é competente para processar e julgar a presente demanda. 

Contestação de fatura. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de 

energia elétrica, o consumidor tem direito a sua contestação, cabendo a 

concessionária a inspeção e aferição dos medidores, sempre, respeitando 

o devido processo legal e o contraditório. Neste sentido é o que 

preconizam os artigos 129 e 137 da Resolução Normativa 414/2010 da 

ANEEL. No caso de inconformismo com a cobrança de energia elétrica, 

cabe a concessionária a comprovação inequívoca do perfeito 

funcionamento do medidor, sendo necessária a demonstração da aferição 

e/ou inspeção. A propósito: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 

ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA 

ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. 

PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a 

responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a 

comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ AgInt nos 

EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016) Assim sendo, para que a 

prova técnica tenham o devido valor jurídico, deve ser produzidas por 

órgãos oficiais competentes ou por perícia judicial, respeitando, sempre, o 

contraditório e a ampla defesa. Não destoa a jurisprudência de diversos 

Tribunais Estaduais: CIVIL E CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO 

SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO 

RELOGIO MEDIDOR INDEMONSTRADA. Serviço de energia elétrica, 

suspeita de irregularidade no relógio medidor. Lavratura do TOI e apuração 

de consumo recuperado. Defeito do serviço inegável. Inexistência de 

prova de fraude. Ré que não produziu prova impeditiva, modificativa ou 

extintiva do direito autoral, ou a presença de qualquer das excludentes de 

sua responsabilidade, na forma do § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. 

Dano moral não configurado, posto que não há notícia de interrupção do 

fornecimento de energia ou negativação em cadastros restritivos. 

Sentença que nesse sentido apontou, incensurável, desprovimento do 

recurso. Unânime. (TJ-RJ - APL: 01916232420188190001, Relator: Des(a). 

MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, 

VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO 

CONCRETO. INOCORRÊNCIA. ENERGIA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. 

AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. 

Evidenciado que os pedidos feitos na peça de ingresso da ação decorrem 

logicamente dos fatos narrados, não há que se falar em inépcia da petição 

inicial. É inexistente débito relativo à recuperação de consumo de energia 

elétrica quando evidenciado, por perícia da própria concessionária, que 

não havia problemas com o medidor. (Apelação, Processo nº 

0004219-79.2014.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª 

Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, 

Data de julgamento: 09/03/2017) (TJ-RO - APL: 00042197920148220001 

RO 0004219-79.2014.822.0001, Relator: Desembargador Marcos Alaor 

Diniz Grangeia, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial 

em 15/03/2017.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE 

INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. 

PERÍCIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA 

DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO 

PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 

Havendo suspeita de irregularidade no consumo de energia, nos termos 

na Resolução 456 /2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser 

realizada por órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por 

órgão metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 
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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 a dezembro de 2019) registraram 

consumo de 520/571/496 Kwh (ID 29769357). Por outro lado, com base no 

do histórico de consumo (ID 27874074), nota-se que a média de consumo 

apurada no período de abril a setembro de 2019 é de 176kwh. 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. 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 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 não fiscalização do medidor e pela suspensão de 

serviço essencia, nota-se que é culpa da concessionária de fornecimento 

de energia elétrica, visto que se trata de situação previsível e a 

concessionária esta tem que estar preparada, com equipes de plantão e 

material disponível, para a realização de vistorias. Portanto, havendo 

hipótese de caso fortuito interno, 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) Assim, a 

impossibilidade de uso de serviços essencial de fornecimento de energia 

elétrica tem o condão de gerar o dano moral, visto que pode ocasionar 

repercussões extremamente constrangedora, como passar noites as 

escuras, obstar de utilizar eletrodomésticos de primeira necessidade, 

como geladeira e, consequentemente, comprometer a conservação de 

alimentos perecíveis. Neste sentido: CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS. 

SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA POR CASO 

FORTUITO. DANOS MORAIS AFASTADOS. DANOS MATERIAIS 

CONFIGURADOS. Hipótese em que a parte autora alega que seu serviço 

de energia elétrica restou suspenso pelo período de 05/12/13 à 09/12/13. 

Argüiu que obteve prejuízo de ordem moral e material, sendo este ultimo 

causado em razão da suspensão do serviço, tornando impróprio para 

consumo os alimentos perecíveis que a parte autora acondicionava em 
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sua geladeira e freezer na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais). O dano 

material restou comprovado através das fotos trazidas à lide à fl. 12, bem 

como os depoimentos das testemunhas acostado aos autos às fls. 13/14, 

onde estas afirmaram que os alimentos perecíveis, da parte autora, 

acondicionados em geladeiras e freezer perderam-se na sua totalidade 

devido a falta de energia elétrica. Dentre um juízo de equidade, com base 

no art. 6º da lei 9.099/95, determino a restituição do dano material na 

proporção de 50% do valor postulado em sede de inicial, ou seja, na 

quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). Mantendo os demais termos da 

sentença. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005062849, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 14/10/2014). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71005062849 RS, Relator: Roberto Carvalho 

Fraga, Data de Julgamento: 14/10/2014, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/10/2014) Em exame do 

caso concreto, nota-se que a impossibilidade de uso da energia elétrica na 

residência da parte reclamante 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, mormente quanto ao 

tempo da indisponibilidade de serviço essencial, entendo como razoável e 

suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$6.000,00. 

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) 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 por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); b) determinar que a 

empresa reclamada, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de 

R$200,00, limitada a 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; c) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência 

deferida no ID 27891029, remetendo eventual discussão quanto ao seu 

eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para 

que não haja violação do princípio do contraditório; Sem custas e custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo 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. 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: 1020503-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SELMA PEREIRA DE SOUZA (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:

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 1020503-78.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA 

SELMA PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia MARIA SELMA PEREIRA DE SOUZA ajuizou reclamação com 

pedido indenizatório em desfavor do ITAU UNIBANCO S/A. Em síntese, 

alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que 

resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou 

contestação no ID 29389028. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, 

ausência de dano moral. Ao final formulou pedido contraposto. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 29068700 e impugnação à 

contestação apresentada no ID 29535865. 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 
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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$292,02 (ID 27297541). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas telas de sistemas e relatórios (ID 29389032, 

29389037 ), as quais não têm o condão probatório, pois se tratam de 

documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste sentido: 

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - 

TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - 

Alegando o consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor 

demandado o ônus probatório de demonstrar a existência do débito 

motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao autor o dever de 

produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, faturas ou telas 

de sistema não configura prova apta a demonstrar a existência de relação 

jurídica e a contração das dívidas motivadoras da negativação, em razão 

do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - AC: 

10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 

20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA 

PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM SUPOSTA 

INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO 

INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA 

DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS REFERENTES 

AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS 

DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO 

INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O 

APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR 

(ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O 

CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA 

INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE 

CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA 

PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 

03092834620158240020 Criciúma 0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: 

André Carvalho, Data de Julgamento: 06/08/2019, Sexta Câmara de Direito 

Civil) Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se 

as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se 

em desfavor da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não 

havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é 

indevida e conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada. 

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 
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concreto, com base no extrato juntado no ID 27297541, nota-se que existe 

outras restrições preexistentes, o que descaracteriza o dano, levando a 

presunção de que se trata de devedor contumaz. Todavia, os restritivos 

preexistentes foram judicializados por meio dos processos 

1007827-98.2019.8.11.0001 situação em que, aparentemente, afastaria a 

incidência da Súmula 385 do STJ. No entanto, embora a judicialização dos 

restritivos preexistentes, nota-se que as ações judicializaram já foram 

julgadas improcedentes, razão pela qual a incidência da Súmula 385 do 

STJ volta a ser aplicada no caso concreto. Portanto, não havendo 

indisponibilidade do crédito não é devido o dano moral. 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 julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para: a. declarar a inexistência do débito de R$ 292,02 

(duzentos e noventa e dois reais e dois centavos); b. determinar que a 

parte reclamada no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do 

restritivo de crédito em nome da parte reclamante, sob pena de multa diária 

de R$ 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. indeferir o pedido de dano moral d. indeferir o pedido 

contraposto. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

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 1017843-14.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LEIDIANE 

KARLA PEREIRA DE ARAUJO REQUERIDO: BANCO BMG S. Resumo da 

controvérsia LEIDIANE KARLA PEREIRA DE ARAÚJO ajuizou reclamação 

com pedido indenizatório em desfavor do BANCO BMG S/A. Em síntese, 

alegou que celebrou contrato de empréstimo consignado com parcelas 

descontas diretamente de seu salário, todavia, começou também a 

receber injustificadamente fatura de cartão de crédito e que o saldo 

devedor não é quitado mesmo após cinco anos de pagamento. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de débito e a repetição de indébito 

do valor pago a maior e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 28472548 e 

contestou os pedidos formulados na inicial. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 28546161 e impugnação à contestação 

apresentada no ID 28880879. 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 
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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 indevida. Condição diversa do pactuado. 

Qualquer modalidade de contrato deve respeitar o Princípio da Autonomia 

da Vontade, pois os negócios jurídicos devem ser concebidos como o 

resultado da convergência de vontades totalmente livres dos pactuantes. 

Para Maria Helena Diniz “o princípio da autonomia da vontade se funda na 

liberdade contratual dos contratantes, consistindo no poder de estipular 

livremente, como melhor convier, mediante acordo de vontades, a 

disciplina de seus interesses, suscitando efeitos tutelados pela ordem 

jurídica”. (DINIZ, 2008, p.23). Desta forma, quando o prestador de serviço 

efetua cobrança com aspectos diversos do que foi expressamente 

pactuado, comete conduta ilícita. No caso concreto, a parte reclamante 

alega que celebrou um contrato de empréstimo consignado com prestação 

mensal no valor de R$500,00 e que vem cobrando sucessivas parcelas 

sem fim. Em exame do conjunto fático probatório, mormente quanto ao 

contrato juntado na movimenta 28472548 – folhas 03, nota-se que as 

alegações da parte reclamante não prosperam, pois é plenamente possível 

constatar que a parte reclamante solicitou o desbloqueio de senha para 

saque na modalidade de cartão de crédito, sendo o valor sacado 

R$7.835,00 ID 28472251. Portanto, considerando que a cobrança não é 

indevida, visto que amparada em cláusulas contratuais, não há conduta 

ilícita praticada pela da 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. Repetição de indébito. Em 

respeito à Autonomia da Vontade, nota-se que verossímil a pretensão da 

parte reclamante em celebrar um convencional contrato de empréstimo 

consignado. No entanto, a parte reclamada se inovou e formalizou, na 

forma de adesão, uma nova modalidade de contrato em que o empréstimo 

consignado é realizado por meio de cartão de crédito, em que, 

notoriamente, a taxa de juros aplicada é significativamente mais elevada, 

justificando, neste momento, o seu ajuste para que não haja encargos 

excessivos. Ademais, impõe consignar que a Resolução 4.549/2017 do 

Banco Central do Brasil, que dispõe especificamente sobre o 

financiamento de saldo devedor em cartão de crédito, veda 

expressamente a administradora do cartão financiar do saldo devedor 

com juros regularmente aplicados ao crédito rotativo, impondo, neste caso, 

o oferecimento de outras modalidades de crédito com condições mais 

vantajosas ao consumidor. Assim, em pesquisa realizada no sítio Banco 

Central do Brasil (Sistema Financeiro Nacional/Informações sobre 

operações bancárias/Taxas de operações de crédito/Taxas de juros de 

operações de crédito/Pessoa Física/Crédito Pessoal Consignado 

INSS/posição 10) a taxa média de juros mensal praticada pelo mercado 

para empréstimos consignados é de 2,02% ao mês e esta deve ser 

aplicada ao caso concreto. Portanto, com fulcro ao disposto no artigo 876 

do Código Civil, utilizando-se de planilha de cálculo, conforme dados 

abaixo identificados, apuramos que o valor do empréstimo, acrescido dos 

juros, foi pago a maior e existe saldo em favor da parte reclamante na 

quantia de R$6.229,17. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO v1 Valor do 

empréstimo R$ 7.835,00 Juros % 2,02 Parcelas pagas 0 Parcela 

Referência % Juros am $ Juros am Amortização Saldo devedor dez/17 R$ 

7.835,00 1 jan/18 2,02 R$ 158,27 R$ 628,76 R$ 7.364,51 2 fev/18 2,02 R$ 

148,76 R$ 628,76 R$ 6.884,51 3 mar/18 2,02 R$ 139,07 R$ - R$ 7.023,58 4 

abr/18 2,02 R$ 141,88 R$ 644,98 R$ 6.520,47 5 mai/18 2,02 R$ 131,71 R$ 

644,98 R$ 6.007,21 6 jun/18 2,02 R$ 121,35 R$ 644,98 R$ 5.483,57 7 jul/18 

2,02 R$ 110,77 R$ 661,55 R$ 4.932,79 8 ago/18 2,02 R$ 99,64 R$ 661,55 

R$ 4.370,88 9 set/18 2,02 R$ 88,29 R$ 661,55 R$ 3.797,62 10 out/18 2,02 

R$ 76,71 R$ 661,55 R$ 3.212,79 11 nov/18 2,02 R$ 64,90 R$ 661,55 R$ 

2.611,60 12 dez/18 2,02 R$ 52,75 R$ 661,55 R$ 2.002,80 13 jan/19 2,02 

R$ 40,46 R$ 666,09 R$ 1.377,17 14 fev/19 2,02 R$ 27,82 R$ 678,57 R$ 

726,41 15 mar/19 2,02 R$ 14,67 R$ 678,57 R$ 68,25 16 abr/19 2,02 R$ 

1,38 R$ 672,84 -R$ 603,21 17 mai/19 1 -R$ 6,03 R$ 672,84 -R$ 1.282,09 

18 jun/19 1 -R$ 12,82 R$ 672,84 -R$ 1.967,75 19 jul/19 1 -R$ 19,68 R$ 

672,84 -R$ 2.660,43 20 ago/19 1 -R$ 26,60 R$ 673,01 -R$ 3.360,05 21 

set/19 1 -R$ 33,60 R$ 673,01 -R$ 4.066,66 22 out/19 1 -R$ 40,67 R$ 

673,01 -R$ 4.780,33 23 nov/19 1 -R$ 47,80 R$ 673,01 -R$ 5.501,15 24 

dez/19 1 -R$ 55,01 R$ 673,01 -R$ 6.229,17 Havendo valor pago a maior, 

conforme preconiza o artigo 876 do Código Civil, todo aquele que receber 

quantia indevida, tem a obrigação a restituí-la. Assim sendo, importante 

consignar que, nos termos do artigo 940 do Código Civil e 42, parágrafo 

único, do CDC, a restituição deve ser em dobro caso o credor tenha agido 

com má-fé. 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) Portanto, considerando que o 

saldo devedor cobrado pela parte reclamada foi calculado com base na 

taxa de juros pactuado, não vislumbro que haja má-fé que justifique a 

repetição de indébito em dobro, devendo o valor ser restituído de forma 

simples. Antecipação da tutela na sentença. Em relação ao pleito de 

abstenção de realizar novos descontos no salário da parte reclamante, 

formulado a título de tutela de urgência, nota-se que este foi indeferido nos 

termos do ID 26401556. Todavia, depois de amplo contraditório e a 

constatação que o saldo devedor já integralmente pago, não há dúvida 

quanto à concessão da antecipação de tutela nesta ocasião, visto que, 

neste momento, com base nos fundamentos da sentença, há muito mais 

do que simples probabilidade do direito. Observa-se também que o 

desconto de valores indevidos em folha de pagamento ocasiona perigo de 

dano, pois tem o condão de comprometer o orçamento familiar da parte 

reclamante e, consequentemente, de seu sustento e de sua família, bem 

como gerar inadimplemento de despesas básicas. Portanto, satisfeitos 

todos os pressupostos legais previstos no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, a parte reclamada deve providenciar a imediata suspensão 

dos descontos na folha de pagamento da parte reclamante 

independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso VI do CPC). 

Dispositivo. Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os 

pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) 

declarar a inexistência do débito em nome da parte reclamante; b) 

determinar que a parte reclamada, a título de tutela de urgência, 

independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso VI do CPC), 

providencie a imediata suspensão do desconto de valores do salário da 

parte reclamante, sob pena de multa de R$500,00 por cada desconto 

indevido realizado; c) condenar a parte reclamada pagar a parte 

reclamante a quantia de R$ 6.229,17 (seis mil duzentos e vinte e nove 

reais e dezessete centavos) a título de danos repetição de indébito, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data, e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

citação; d) indeferir os pleitos indenizatórios por danos morais; 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 
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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
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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):
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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 1019601-28.2019.8.11.0001 REQUERENTE: 

WELLYGTON JUAN DE ABREU E SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos etc. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da 

Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia WELLYGTON JUAN DE ABREU E 

SILVA ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor do 

BANCO BRADESCARD 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 28916938. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao 

final, arguiu litigância de má-fé. Ata da audiência de conciliação acostada 

no ID 28838738, ausência de apresentação de impugnação ID 29626899. 

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$460,09 (ID 26934061). Em exame do conjunto 

fático provatório disponível nos autos, mormente quanto aos documentos 

juntados no ID 28917891 e 28916940, nota-se que a parte reclamada 

apresentou contrato de termo de adesão e faturas de utilização, 

supostamente assinado pela parte reclamante. 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. 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 
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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$732,20, apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$10.460,09). 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$1.046,00, apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação (R$10.460,09). Dispositivo. Posto isso, 

proponho julgar improcedentes os pedidos da reclamação proposta, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil e condenar a parte reclamante ao pagamento: a) 

de R$732,20 (setecentos e trinta e dois reais e vinte centavos), a título de 

indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente 

pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da propositura da ação, e juros da mora 

de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação 

desta sentença; e b) das custas e dos honorários advocatícios que fixo 

em R$1.046,00, em decorrência da má fé, com fulcro no artigo 55 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização 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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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 1021665-11.2019.8.11.0001 REQUERENTE: 

CLAUDILAINE SOUZA CONCEICAO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Vistos etc. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Resumo da controvérsia CLAUDILAINE SOUZA CONCEICAO ajuizou 

reclamação com pedido indenizatório em desfavor do 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 29481176. No mérito, sustentou 

a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu litigância 

de má-fé. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 29202822 e 

impugnação à contestação apresentada no ID 29574689. 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$109,07 (ID 27620854). Em exame do conjunto 

fático provatório disponível nos autos, mormente quanto aos documentos 

juntados no ID 29481180, 29481181 e 29481182, nota-se que a parte 

reclamada apresentou áudio de contratação, faturas e relatório de 

utilização referente aos serviços. Ademais, não há nos autos prova de 

fato impeditivo, modificativo o extintivo do referido crédito (art. 373, inciso 

II, do CPC), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não 

há conduta ilícita por parte da empresa reclamada. Destaca-se também 

que, embora não tenha sido produzida perícia técnica para comprovar a 

autenticidade do áudio de contratação, no caso em exame, considero-a 

como autentica a referida gravação diante da ausência de expressa e 

específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Diante do contexto 

comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em favor da 

parte reclamada e, consequentemente, a cobrança é legítima e não há 

conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. 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 
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pelo STJ: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito 

a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.(Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Neste sentido: 

APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE 

REGISTRO EM SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO 

PRÉVIA. CANCELAMENTO. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Faltando a notificação prévia, cancela-se a inscrição em 

sistema de proteção por aplicação da Súmula 359 do Superior Tribunal de 

Justiça: "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição". (TJ-RS. Apelação 

Cível Nº 70070899711, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 27/09/2016). Portanto, 

independentemente da prévia notificação, este fato em nada influencia o 

caso concreto. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza 

com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou 

fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo 

para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente manifestamente 

infundado;VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Não destoa a jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA 

LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS 

ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO 

HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 

563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso em 

apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, pois 

a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese encontra-se 

devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da dívida foi 

comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$700,00, apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$10.000,00). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$1.000,00, apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação (R$10.000,00). Dispositivo. Posto isso, 

proponho julgar improcedentes os pedidos da reclamação proposta, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil e condenar a parte reclamante ao pagamento: a) 

de R$700,00 (setecentos reais), a título de indenização por litigância de 

má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença; e b) das 

custas e dos honorários advocatícios que fixo em R$1.000,00, em 

decorrência da má fé, com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA Juíza Leiga ---------

--------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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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 1010950-07.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANTONIO 

PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS ajuizou reclamação com pedido 

indenizatório em desfavor do VIVO S.A. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que resultou no 

restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID 29128757. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de 

dano moral. Ao final, arguiu litigância de má-fé e formulou pedido 

contraposto. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 28891408 e 

impugnação à contestação apresentada no ID 29450337. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 291 de 586



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$189,93 (ID 24678990 pág. 09). Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado 

nos autos apenas faturas e relatórios (ID 29128760 e 29128761), as quais 

não têm o condão probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e 

produzidos unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA 

- INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. 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 24978990 – pág. 09, nota-se 

que o restritivo é o único registrado, estando caracterizado o dano moral 

na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o condão de 

denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 
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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$189,93), entendo 

como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia 

de R$4.000,00. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza 

com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou 

fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo 

para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao 

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 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para: a. declarar a inexistência do débito de R$189,93 (cento e 

oitenta e nove reais e noventa e três centavos); b. determinar que a parte 

reclamada no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do 

restritivo de crédito em nome da parte reclamante, sob pena de multa diária 

de R$ 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, a pagar a parte reclamante a 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ). d. indeferir o pedido de litigância de má-fé. Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA Juíza Leiga ---------

--------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1001358-02.2020.8.11.0001 REQUERENTE: GLEVISON 

DELFINO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo relevante 

GLEVISON DELFINO ajuizou reclamação indenizatória em desfavor do 

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. A parte reclamada 

foi regularmente citada (ID 28943954) e audiência de conciliação realizada 

(ID 29793570). A contestação foi apresentada no ID 30099360. Sustentou 

a inexistência de culpa, ausência de dano moral em razão de existência de 

contrato entre as partes. Requereu condenação em litigância de má-fé e 

fez pedido contraposto.. Em seguida, foi juntada nos autos impugnação à 

contestação (ID 30185272). Arguiu preliminar de incompetência do juizado 

por necessidade de perícia grafotécnica. 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 
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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, diante da expressa 

impugnação da parte reclamante quanto ao contrato gravado nos 

d o c u m e n t o s  j u n t a d o s  n o  I D 

30099352/30099350/30099347/30099342/30098739/30098737, no caso, 

será necessária prova pericial grafotécnica para apurar se a referida 

rubrica foi efetivamente confeccionada pela parte reclamante. 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. Dispositivo. Posto isso, proponho 

reconhecer a incompetência deste juízo, em razão da matéria, e julgar 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 

337, inciso II, e 485, inciso X, do CPC. 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. 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 1020705-55.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CLEIDIANE 

NASCIMENTO LEITE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). CLEIDIANE NASCIMENTO 

LEITE ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor do VIVO 

S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID 29346484 e arguiu as preliminares de 

incompetência. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de 

dano moral. Ao final, arguiu litigância de má-fé e formulou pedido 

contraposto. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 29078541 e 

impugnação à contestação apresentada no ID 29626917. Considerando 

que a atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder 

Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar 

apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei 

e pelas normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito 

de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da 

Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competência para processar e 

julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de 

menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados 

Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e 

não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade 

da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e 

não em face do direito material. Mesma exegese é extraída da 

jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE 

PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, diante da expressa impugnação da parte reclamante (ID 

29626917, fl. 03, § 2º), no caso, será necessária prova pericial 

grafotécnica para apurar se a rubrica constante nos contratos juntados 

no ID 29349564 e 29349541 foi efetivamente assinada pela parte 

reclamante. No caso concreto, por ser necessária a produção de prova 

pericial, trata-se de matéria de complexa e, consequentemente, este juízo 

é incompetente para processar e julgar a presente demanda. Posto isso, 

proponho acolher a preliminar de incompetência e julgar extinto o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso X, e 337, II, do 

CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. 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: 1016274-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN LUCE CAMPOS SANCHES PEREIRA (INTERESSADO)

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:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-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 1016274-75.2019.8.11.0001 INTERESSADO: HELEN 

LUCE CAMPOS SANCHES PEREIRA REQUERIDO: DECOLAR.COM LTDA 

Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo 

da controvérsia HELEN LUCE CAMPOS SANCHES PEREIRA ajuizou 

reclamação com pedido indenizatório por danos morais DECOLAR. COM. 

Em síntese alegou que em novembro de 2018 adquiriu pacote turístico para 

Argentina para maio de 2019, incluindo passagens aéreas. Explicou que 
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ao chegar em Guarulhos para embarcar soube que o voo com destino a 

Buenos Aires tinha sido cancelado desde novembro e que a Companhia 

Aérea havia comunicado por 2 vezes a Agencia de Viagens. Asseverou 

que solicitou reembolso dos valores, mas não conseguiu e que a situação 

ultrapassou os meros aborrecimentos do cotidiano. Ao final requer 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação no ID 29843655 e preliminarmente arguiu a 

ausência de interesse processual, e a ilegitimidade passiva 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 29879001 e impugnação no ID 

29988321. Ausência de Interesse de Agir. Segundo a Teoria da Asserção, 

o simples fato de a parte reclamante ter imputado à parte reclamada a 

prática de ato ilícito, independentemente da análise da tese de defesa e do 

conjunto fático probatório, é suficiente para a demonstração de seu 

interesse processual. Entender de forma contrária violaria frontalmente o 

Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no artigo 5º, 

inciso XXXV, da CRFB. Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, 

LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, 

uma vez constatada a não-observância de tais regras básicas, surge o 

interesse-necessidade para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que 

as condições da ação são vistas in satu assertionis ("Teoria da 

Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na 

petição inicial. Desse modo, o interesse processual exsurge da alegação 

do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado 

posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a 

não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” (STJ REsp 470.675/SP, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em análise do caso 

concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte 

reclamada encontra-se inadimplente com o pagamento dos honorários 

sucumbenciais é suficiente para evidenciar o interesse processual. 

Portanto, não havendo razão a arguição preliminar de ausência de 

interesse processual, rejeita-se. Ilegitimidade passiva. A indicação na 

petição inicial das partes, trazendo como causa de pedir fundamentos que 

evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito material, 

é suficiente para sustentar a legitimidade, como preconizado pela Teoria 

da Asserção, amplamente aceita no c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA 

ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. 

CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA 

OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses 

em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em 

juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as 

condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, 

provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as 

próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, 

dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, 

DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame apenas das alegações 

contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito 

material (relação contratual, venda de pacote turístico com 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 reclamada, 

depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, 

pontos que serão examinados de forma apropriada, no mérito da 

demanda. Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. Julgamento 

antecipado da lide. 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 análise dos autos, observa-se que o bilhete 

da passagem aérea previa viagem da parte reclamante ao destino 

contratado (Buenos Aires/AR) em 24/05/2019 08h15 (ID 25983443). 

Todavia, o voo foi cancelado e não houve reacomodação do passageiro 

em outro voo, como reconhecido pela parte reclamada. Portanto, diante da 

ausência de reacomodação da parte reclamante dentro do prazo 

estabelecido, a conduta omissiva da parte reclamada configurou conduta 

ilícita. Ressalto também que não há qualquer prova de que a alteração do 

horário de embarque foi previamente informada a passageira. 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 
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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, as 

dificuldades criadas de acesso ao lazer tem o condão de gerar o dano 

moral. Em exame do caso concreto, nota-se que a impossibilidade de 

viagem turística em família 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 raiva, angústia e 

ansiedade. A proposito: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPARAÇÃO DE 

DANOS POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - PACOTE TURÍSTICO 

AUSÊNCIA DE RESERVA - HOSPEDAGEM DIVERSA DA CONTRATADA 

DANO MORAL CONFIGURADO VALOR DE INDENIZAÇÃO MANTIDO - 

APELAÇÃO NÃO PROVIDA (TJSP 2014.0000164945 – Relator: Luiz Eurico 

– Data do Julgamento: 24/03/2014) Portanto, diante da restrição de acesso 

ao lazer/cultura 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 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$ 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 (16/02/2020, ID 29256563) por 

envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS). Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza 

Leiga ------------------------------------------------------------------------ Vistos . 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002924-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA CORDEIRO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ana Carolina Rondon Pessôa dos Santos OAB - MT0008700A 

(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 1002924-83.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ELIANA 

CORDEIRO DE CARVALHO REQUERIDO: INSTITUICAO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE-IEMAT Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 

da Lei 9.099/95). Resumo relevante ELIANA CORDEIRO DE CARVALHO 

ajuizou reclamação indenizatória em desfavor do INSTITUICAO 

EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT. Alegou que estuda no 

estabelecimento da reclamada, utilizando o seu estacionamento, após a 

aula ao chegar ao estacionamento encontrou a sua moto acorrentada 

pelas rodas. Diante do fato, alega ter requerido à segurança que retirasse 

as correntes de sua moto, contudo não fora feito. Por isso, alega ter 

ficado sem seu veículo de locomoção por mais de um dia e meio, sendo 

este liberado somente após assinatura de termo. A parte reclamada foi 

regularmente citada (ID 29136240) e audiência de conciliação realizada (ID 

30088188). A contestação não foi apresentada. Não houve juntada de 

impugnação à contestação. Existência da 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 

29136240), mas não apresentou contestação. 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 
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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 dano alegado pela 

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 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 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 a apreensão de bem em estacionamento mediante correntes 

por mais de um dia e meio é suficiente para a caracterização do dano 

moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque, a restrição do uso 

do bem tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados como 

raiva, angústia e ansiedade. Ademais, destaca-se que o bem indisponível 

se trata de meio de transporte, situação em que dimensiona o transtorno 

suportado pela parte reclamante, visto que implicou certamente em atrasos 

em compromissos e perda de tempo, situação em que dimensiona o 

transtorno suportado pelo consumidor. Portanto, diante do indisponibilidade 

de uso do bem 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 seu bem apreendido 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, entendo como razoável e suficiente para 

a reparação do dano moral a quantia de R$6.000,00. 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 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 do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); Sem custas e custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo obrigação de fazer pendente 
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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. 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: 1002888-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002888-41.2020.8.11.0001 REQUERENTE: VALDE 

ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo relevante VALDE 

ALVES DOS SANTOS ajuizou reclamação indenizatória em desfavor do 

BANCO BRADESCO. 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. A parte reclamada 

foi regularmente citada e audiência de conciliação realizada (ID 30080561). 

A contestação foi apresentada no ID 30185695. Arguiu preliminar de 

inépcia da inicial por ausência de documento essencial (extrato de 

balcão). Sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Em 

seguida, foi juntada nos autos impugnação à contestação (ID 30254226). 

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. 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 em comento, extrato de 

restrição, é suficiente para prova do arguido pela parte reclamante, não 

imprescindível a apresentação de extrato oficial para a propositura da 

ação. Por isso, as preliminares devem ser afastadas. 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 aos restritivos de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor total de R$ 7.058,38 (ID 28406581). Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a empresa 

reclamada não apresentou nos autos nenhuma evidência significativa da 

existência de crédito em seu favor. Assim, pela insuficiência de provas da 

origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as 

quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela 

parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da parte 

reclamada encontra-se configurada. Responsabilidade civil. Quem age 

com dolo ou culpa tem a responsabilidade civil em reparar o dano causado 

(art. 186 do Código Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço 
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possuem responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, presumida a 

culpa. No entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor e do 

prestador de serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do 

consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 

12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros. Quanto aos danos 

decorrente da falta de autenticidade dos dados cadastrais, nota-se que há 

responsabilidade do credor, pois este, mesmo que de forma indireta, 

contribuiu para a concretização do dano, visto que tem o dever de cautela 

e de adotar procedimentos de segurança, garantindo que não seja 

celebrados contratos em nome de terceiros, conforme dispõe o artigo 8° 

do Código de Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços 

colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou 

segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e 

adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto 

industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este 

artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o 

produto. Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 28406581, 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 
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morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Impõe 

ainda consignar que, embora a existência de outros restritivos posteriores 

(ID 28406581), não afaste o dano moral, é inegável que influencia na 

fixação do quantum indenizatório em patamar inferior ao caso em que o 

consumidor tem uma única negativação. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. (...) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. 

QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da 

condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, 

alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso 

que o autor possui outras inscrições restritivas. No entanto, todas as 

demais anotações são posteriores àquela procedida pela demanda, com o 

que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor 

arbitrado, este comporta redução. As inscrições posteriores devem ser 

levadas em conta apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 

7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004295929, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em 18/10/2013) 

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do 

caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$ 7.058,38 ), 

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a 

quantia de R$3.000,00. 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) 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$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); e c) determinar exclusão do restritivo de crédito em nome da 

parte requerente, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), 

limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), devendo a parte ser intimada 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação 

(Súmula 410 do STJ). Caso o restritivo seja junto ao SERASA, fica 

dispensada a intimação da parte, devendo a secretaria providenciar a 

comunicação para baixa pelo sistema SERASAJUD. Sem custas e 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 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 1002923-98.2020.8.11.0001 AUTOR: MARISSOL 

GALVAO GODOY REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo relevante MARISSOL GALVAO GODOY ajuizou 

reclamação indenizatória em desfavor do ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Alegou o recebimento de faturas fora 

de sua média de consumo nos meses de setembro de 2019 a março de 

2020. Requerer à reclamada revisão das faturas, porém foi surpreendida 

com aviso de corte caso não houvesse pagamento das faturas. A parte 

reclamada foi regularmente citada e audiência de conciliação realizada (ID 

30086639). A contestação foi apresentada no ID 30424346. Arguiu 

preliminar de incompetência do juizado por necessidade de perícia. 

Sustentou não haver culpa visto que a cobrança se baseia na leitura real 

do consumo de energia elétrica. Em seguida, foi juntada nos autos 

impugnação à contestação (ID 30731506). Alegou que a reclamada 

continua com as cobranças de faturas fora de sua média de consumo. 

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 30086639), as partes posicionaram-se no 

sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestariam-se na 

contestação (parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte 

reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve 

pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a 

aplicação dos ônus específicos. Incompetência em razão da matéria. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competente 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 
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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 há erro na 

leitura do consumo, visto que o fato deveria ter sido desvendado por laudo 

técnico extrajudicial. No caso concreto, por não ser necessária a 

produção de prova pericial, não se trata de matéria complexa e, 

consequentemente, este juízo é competente para processar e julgar a 

presente demanda. Contestação de fatura. Havendo suspeita de 

irregularidade na fatura de energia elétrica, o consumidor tem direito a sua 

contestação, cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos 

medidores, sempre, respeitando o devido processo legal e o contraditório. 

Neste sentido é o que preconizam os artigos 129 e 137 da Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL. No caso de inconformismo com a 

cobrança de energia elétrica, cabe a concessionária a comprovação 

inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a 

demonstração da aferição e/ou inspeção. A propósito: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO 

NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO 

CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 

04/11/2016) Assim sendo, para que a prova técnica tenham o devido valor 

jurídico, deve ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou por 

perícia judicial, respeitando, sempre, o contraditório e a ampla defesa. Não 

destoa a jurisprudência de diversos Tribunais Estaduais: CIVIL E 

CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO RELOGIO MEDIDOR 

INDEMONSTRADA. Serviço de energia elétrica, suspeita de irregularidade 

no relógio medidor. Lavratura do TOI e apuração de consumo recuperado. 

Defeito do serviço inegável. Inexistência de prova de fraude. Ré que não 

produziu prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito autoral, ou a 

presença de qualquer das excludentes de sua responsabilidade, na forma 

do § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Dano moral não configurado, posto 

que não há notícia de interrupção do fornecimento de energia ou 

negativação em cadastros restritivos. Sentença que nesse sentido 

apontou, incensurável, desprovimento do recurso. Unânime. (TJ-RJ - APL: 

01916232420188190001, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES 

VIEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) 

PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. 

ENERGIA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. Evidenciado que os pedidos feitos na 

peça de ingresso da ação decorrem logicamente dos fatos narrados, não 

há que se falar em inépcia da petição inicial. É inexistente débito relativo à 

recuperação de consumo de energia elétrica quando evidenciado, por 

perícia da própria concessionária, que não havia problemas com o 

medidor. (Apelação, Processo nº 0004219-79.2014.822.0001, Tribunal de 

Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: 

Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de julgamento: 09/03/2017) (TJ-RO 

- APL: 00042197920148220001 RO 0004219-79.2014.822.0001, Relator: 

Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de Publicação: 

Processo publicado no Diário Oficial em 15/03/2017.) PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA 

ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 

de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 

/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por 

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão 

metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Na oportunidade, justifico que não 

foi transcrita nenhuma jurisprudência do STJ quanto a controvérsia em 

discussão, visto que se trata de matéria fática, vedada pela Súmula 7 do 

STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO 

ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 

FRAUDE NO MEDIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

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 a março de 2020) registraram 

consumo de 480/447/536/391/477 Kwh (ID 30424348). Por outro lado, com 

base no do histórico de consumo (ID 30424348), nota-se que a média de 

consumo apurada no período março/2019 a agosto/2016 é de 320 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 
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de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC), visto que a parte promovida 

tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em 

discussão. Portanto, havendo cobrança excessiva e pela insuficiência de 

provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses 

casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, 

concluindo-se que houve conduta ilícita praticada pela parte reclamada. 

Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui 

inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a 

esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) 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 de fatura equivocada por si só, não caracteriza dano moral, 

visto que agride o direito a personalidade sem profundidade, pois não tem 

o condão de manchar a imagem da parte reclamante e nem de gerar 

sentimentos indesejados. 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) 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; b) confirmar os efeitos da tutela provisória de 

urgência deferida no ID 28415076, 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 c) indeferir o 

pedido de indenização por danos morais. Sem custas e custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 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: 1022035-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (TESTEMUNHA)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (TESTEMUNHA)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1022035-87.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELISIANA 

DA SILVA REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. TESTEMUNHA: AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 

ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Vistos. Processo em fase 

de Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Resumo da controvérsia ELISIANA DA SILVA ajuizou reclamação com 

pedido condenatório em desfavor do CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S/A e AVIANCA. Em síntese, a reclamante alega 

ter adquirido pacote de viagem familiar com a primeira reclamada, com 

voos operados pela segunda reclamada. Alega ainda que, em razão das 

dificuldades de operação da companhia aérea reclamada, houve o 

cancelamento dos voos contratados. Ao final, postulou indenização por 

danos morais. Devidamente citada, a primeira reclamada apresentou 

contestação no ID.29338045 e em seguida arguiu a ilegitimidade passiva e 

ausência de interesse de agir, contestou os pedidos formulados na inicial 

e, em destaque, sustentou culpa exclusiva de terceiro. Ata da audiência 

de conciliação acostada no ID.29410588 e impugnação à contestação 

apresentada no ID.29668340. Ilegitimidade passiva CVC VIAGENS. 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. 

Ausência de Interesse de Agir. Segundo a Teoria da Asserção, o simples 

fato de a parte reclamante ter imputado à parte reclamada a prática de ato 

ilícito, independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto 

fático probatório, é suficiente para a demonstração de seu interesse 

processual. Entender de forma contrária violaria frontalmente o Princípio 
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ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, 

da CRFB. Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E 

POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez 

constatada a não-observância de tais regras básicas, surge o 

interesse-necessidade para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que 

as condições da ação são vistas in satu assertionis ("Teoria da 

Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na 

petição inicial. Desse modo, o interesse processual exsurge da alegação 

do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado 

posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a 

não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” (STJ REsp 470.675/SP, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em análise do caso 

concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte 

reclamada causou dano moral à parte reclamante é suficiente para 

evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo razão a 

arguição preliminar de ausência de interesse processual, rejeita-se. 

Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz 

julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando 

(a) não houver necessidade de produção de provas a serem produzidas 

em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia 

e não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que 

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 análise dos autos, observa-se que o bilhete 

da passagem aérea previa viagem da parte reclamante ao destino 

contratado (Recife) em 01/09/2019 e retorno 07/09/2019 (ID.27688301). 

Todavia, o voo foi cancelado e não houve reacomodação do passageiro 

em outro voo, como reconhecido pela parte reclamada. Portanto, diante da 

ausência de reacomodação da parte reclamante dentro do prazo 

estabelecido, a conduta omissiva da parte reclamada configurou conduta 

ilícita. Responsabilidade civil. Quem age com dolo ou culpa tem a 

responsabilidade civil em reparar o dano causado (art. 186 do Código 

Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem 

responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, presumida a culpa. No 

entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor e do prestador de 

serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de 

terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), 

bem como nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento 

jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros. Quanto aos danos causados 

por parceiros empresariais, nota-se que há responsabilidade solidária de 

todos os envolvidos em virtude da sua culpa in ilegendo e in vigilando. 

Neste sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. EMPRESA DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA. PARCERIA 

EMPRESARIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À REGULAMENTO 

DA ANATEL. I - A alegação de ofensa à Regulamento da ANATEL não se 

enquadra na hipótese de cabimento de recurso especial prevista na alínea 

"a" do permissivo constitucional. I - A empresa que integra, como parceira, 

a cadeia de fornecimento de serviços é responsável solidária pelos danos 

causados ao consumidor por defeitos no serviço prestado. II - A exclusão 

da responsabilidade do fornecedor por ato de terceiro pressupõe a 

inexistência de defeito no serviço prestado. Agravo Regimental a que se 

nega provimento. (STJ AgRg no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI) Ademais, além da culpa in 

ilegendo e in vigilando, com base na Teoria da Aparência, consagrada nas 

relações de consumo por meio do artigo 34 do CDC, aquele que se 

apresenta ao consumidor como responsável pelo serviço contratado tem 

plena responsabilidade civil mesmo que a conduta ilícita tenha sido 

praticada por seus parceiros empresariais. A propósito: CONSUMIDOR. 

CONTRATO. SEGURO. APÓLICE NÃO EMITIDA. ACEITAÇÃO DO SEGURO. 

RESPONSABILIDADE. SEGURADORA E CORRETORES. CADEIA DE 

FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. 1. A melhor exegese dos arts. 14 e 18 

do CDC indica que todos aqueles que participam da introdução do produto 

ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual 

defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a 

responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação. 2. O art. 34 do 

CDC materializa a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de 

boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem todos os 

fornecedores, direitos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos 

aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de 

fornecimento. 3. No sistema do CDC fica a critério do consumidor a 

escolha dos fornecedores solidários que irão integrar o polo passivo da 

ação. Poderá exercitar sua pretensão contra todos ou apenas contra 

alguns desses fornecedores, conforme sua comodidade e/ou 

conveniência. (...) (STJ REsp 1077911/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 14/10/2011) Desta forma, 

independentemente se o ato ilícito tenha sido praticado pela parte 

reclamada ou por seu parceiro empresarial (AVIANCA), não há como 

eximir a responsabilidade da parte reclamada. Portanto, por não se aplicar 

nenhuma das excludentes de culpa em favor da parte reclamada, 

permanece inalterada a sua responsabilidade quanto a conduta ilícita 

detectada nos autos. 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 
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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, as 

dificuldades criadas de acesso ao lazer/cultura tem o condão de gerar o 

dano moral. Em exame do caso concreto, nota-se que o cancelamento da 

viagem de férias familiares 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 raiva, angústia e 

ansiedade. A proposito: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPARAÇÃO DE 

DANOS POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - PACOTE TURÍSTICO 

AUSÊNCIA DE RESERVA - HOSPEDAGEM DIVERSA DA CONTRATADA 

DANO MORAL CONFIGURADO VALOR DE INDENIZAÇÃO MANTIDO - 

APELAÇÃO NÃO PROVIDA (TJSP 2014.0000164945 – Relator: Luiz Eurico 

– Data do Julgamento: 24/03/2014) Portanto, diante da restrição de acesso 

ao lazer/cultura 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 pacote por pessoa (R$757,89), entendo como razoável e 

suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. 

Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para condenar a parte 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 (18/12/2019, ID. 27602063) por 

envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS). 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: 1018991-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID BENER RIBEIRO DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT10405-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 1018991-60.2019.8.11.0001 INTERESSADO: DAVID 

BENER RIBEIRO DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo relevante DAVID BENER RIBEIRO DOS 

SANTOS ajuizou reclamação indenizatória em desfavor do ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Alegou que a 

reclamada está cobrando por fatura com valores altos alegando serem 

estes em razão de recuperação de consumo. Sustentou ainda que a 

reclamada efetuou a suspensão dos serviços por não adimplemento das 

faturas em questão. A parte reclamada foi regularmente citada e audiência 

de conciliação realizada (ID 29426885). A contestação foi apresentada no 

ID 29680353. Arguiu a preliminar de incompetência do juizado por 

necessidade de perícia. Sustentou não haver culpa, pois a cobrança se 

baseia em vistoria técnica que verificou fraude no medidor. Não houve 

impugnação à contestação. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do 

artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a 

fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de 

provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for 

aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. 

Examinando os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 

29426885), as partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à 

produção de prova oral, manifestariam-se na contestação (parte 

reclamada) e na impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, 

analisando tais peças, observa-se que não houve pedido específico, 

autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus 

específicos. Incompetência em razão da matéria. Considerando que a 

atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário 

por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas 
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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 defeito no medidor, 

visto que o fato deveria ter sidodesvendado por laudo técnico 

extrajudicial. No caso concreto, por não ser necessária a produção de 

prova pericial, não se trata de matéria complexa e, consequentemente, 

este juízo é competente para processar e julgar a presente demanda. 

Contestação de fatura. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de 

energia elétrica, o consumidor tem direito a sua contestação, cabendo a 

concessionária a inspeção e aferição dos medidores, sempre, respeitando 

o devido processo legal e o contraditório. Neste sentido é o que 

preconizam os artigos 129 e 137 da Resolução Normativa 414/2010 da 

ANEEL. No caso de inconformismo com a cobrança de energia elétrica, 

cabe a concessionária a comprovação inequívoca do perfeito 

funcionamento do medidor, sendo necessária a demonstração da aferição 

e/ou inspeção. A propósito: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 

ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA 

ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. 

PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a 

responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a 

comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ AgInt nos 

EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016) Assim sendo, para que a 

prova técnica tenham o devido valor jurídico, deve ser produzidas por 

órgãos oficiais competentes ou por perícia judicial, respeitando, sempre, o 

contraditório e a ampla defesa. Não destoa a jurisprudência de diversos 

Tribunais Estaduais: CIVIL E CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO 

SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO 

RELOGIO MEDIDOR INDEMONSTRADA. Serviço de energia elétrica, 

suspeita de irregularidade no relógio medidor. Lavratura do TOI e apuração 

de consumo recuperado. Defeito do serviço inegável. Inexistência de 

prova de fraude. Ré que não produziu prova impeditiva, modificativa ou 

extintiva do direito autoral, ou a presença de qualquer das excludentes de 

sua responsabilidade, na forma do § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. 

Dano moral não configurado, posto que não há notícia de interrupção do 

fornecimento de energia ou negativação em cadastros restritivos. 

Sentença que nesse sentido apontou, incensurável, desprovimento do 

recurso. Unânime. (TJ-RJ - APL: 01916232420188190001, Relator: Des(a). 

MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, 

VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO 

CONCRETO. INOCORRÊNCIA. ENERGIA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. 

AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. 

Evidenciado que os pedidos feitos na peça de ingresso da ação decorrem 

logicamente dos fatos narrados, não há que se falar em inépcia da petição 

inicial. É inexistente débito relativo à recuperação de consumo de energia 

elétrica quando evidenciado, por perícia da própria concessionária, que 

não havia problemas com o medidor. (Apelação, Processo nº 

0004219-79.2014.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª 

Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, 

Data de julgamento: 09/03/2017) (TJ-RO - APL: 00042197920148220001 

RO 0004219-79.2014.822.0001, Relator: Desembargador Marcos Alaor 

Diniz Grangeia, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial 

em 15/03/2017.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE 

INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. 

PERÍCIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA 

DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO 

PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 

Havendo suspeita de irregularidade no consumo de energia, nos termos 

na Resolução 456 /2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser 

realizada por órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por 

órgão metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Na oportunidade, justifico que não 

foi transcrita nenhuma jurisprudência do STJ quanto a controvérsia em 

discussão, visto que se trata de matéria fática, vedada pela Súmula 7 do 

STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO 

ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 

FRAUDE NO MEDIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 305 de 586



cobrança se refere a fatura de Recuperação de Consumo (ID 26666898), 

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 29680356 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 suspensão dos serviços em decorrência de fatura 

de recuperação de consumo, nota-se que é culpa da concessionária de 

fornecimento de energia elétrica, visto que se trata de situação previsível 

e a concessionária tem que estar preparada, com equipes de plantão e 

material disponível, para o rápido restabelecimento de energia elétrica em 

caso de corte indevido. Portanto, havendo hipótese de caso fortuito 

interno, 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) Assim, a 

impossibilidade de uso de serviços essencial de fornecimento de energia 

elétrica tem o condão de gerar o dano moral, visto que pode ocasionar 

repercussões extremamente constrangedora, como passar noites as 

escuras, obstar de utilizar eletrodomésticos de primeira necessidade, 

como geladeira e, consequentemente, comprometer a conservação de 

alimentos perecíveis. Neste sentido: CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS. 

SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA POR CASO 

FORTUITO. DANOS MORAIS AFASTADOS. DANOS MATERIAIS 

CONFIGURADOS. Hipótese em que a parte autora alega que seu serviço 

de energia elétrica restou suspenso pelo período de 05/12/13 à 09/12/13. 

Argüiu que obteve prejuízo de ordem moral e material, sendo este ultimo 

causado em razão da suspensão do serviço, tornando impróprio para 

consumo os alimentos perecíveis que a parte autora acondicionava em 

sua geladeira e freezer na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais). O dano 

material restou comprovado através das fotos trazidas à lide à fl. 12, bem 

como os depoimentos das testemunhas acostado aos autos às fls. 13/14, 

onde estas afirmaram que os alimentos perecíveis, da parte autora, 

acondicionados em geladeiras e freezer perderam-se na sua totalidade 

devido a falta de energia elétrica. Dentre um juízo de equidade, com base 

no art. 6º da lei 9.099/95, determino a restituição do dano material na 

proporção de 50% do valor postulado em sede de inicial, ou seja, na 

quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). Mantendo os demais termos da 

sentença. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005062849, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 14/10/2014). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71005062849 RS, Relator: Roberto Carvalho 

Fraga, Data de Julgamento: 14/10/2014, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/10/2014) Em exame do 

caso concreto, nota-se que a impossibilidade de uso da energia elétrica na 

residência da parte reclamante 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 
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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) 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); b) determinar que a 

empresa reclamada, proceda, no prazo de 20 dias, ao cancelamento da 

fatura de recuperação de consumo com vencimento em julho/2019 da UC. 

6/2530463-5; e c) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência 

deferida no ID 26668697, remetendo eventual discussão quanto ao seu 

eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para 

que não haja violação do princípio do contraditório. Sem custas e custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo 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. 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 1002479-65.2020.8.11.0001 REQUERENTE: WAGNER 

ROBERTO GERMANO REQUERIDO: FERNANDO DA SILVA CORREA LEITE 

Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo 

relevante WAGNER ROBERTO GERMANO ajuizou reclamação em desfavor 

do FERNANDO DA SILVA CORREA LEITE. Alegou que possuí 2 cheques 

emitidos pelo reclamado, os quais foram devolvidos por falta de fundos, 

requer assim o pagamento dos títulos. A parte reclamada foi regularmente 

citada (ID 29939291) e audiência de conciliação realizada (ID 30011831). 

A contestação não foi apresentada. Não houve impugnação à 

contestação. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do 

CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase 

instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas a 

serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado 

os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. 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 29939291), mas não compareceu à audiência de conciliação (ID 

30011831) 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 licitude dos 

títulos apresentado, e portanto pela total procedência do pleito. Deve assim 

ser condenado ao pagamento do valor de R$7.000,00, conforme cártulas 

apresentadas em ID 28305013. Dispositivo. Posto isso, proponho declarar 

revel a parte reclamada e julgar parcialmente procedentes os pedidos 
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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 ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil), referente aos cheques 

juntados no ID 28305013, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, pro 

rata, a partir da emissão dos títulos (20/12/2019 e 20/01/2020), e juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da primeira 

apresentação à instituição financeira sacada (23/12/2019 e 21/02/2020, ID 

28305013, cf. tema 942 de Recurso Repetitivo do STJ, REsp nº 

1556834/SP). 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 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. 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: 1000410-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENTAL DIAGNOSIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILBENE MOURA SILVA (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 1000410-60.2020.8.11.0001 REQUERENTE: DENTAL 

DIAGNOSIS LTDA - ME REQUERIDO: SILBENE MOURA SILVA Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo 

relevante DENTAL DIAGNOSIS LTDA - ME ajuizou reclamação em desfavor 

do SILBENE MOURA SILVA. Alegou que a reclamada está inadimplente 

com sua obrigações, requer a condenação ao pagamento. A parte 

reclamada foi regularmente citada (ID 29636015) e audiência de 

conciliação realizada (ID 29454023). Não houve contestação. 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 29636015), mas não compareceu à audiência de conciliação (ID 

29454023) e nem apresentou contestação. 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 pela existência do débito exigido pela 

parte reclamante. Assim, devida condenação na obrigação de pagar o 

valor de R$2.363,04 (dois mil trezentos e sessenta e três reais e quatro 

centavos), conforme boletos e notas fiscais juntadas em ID 27847950. 

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 condenar a parte reclamada a pagar a parte 

reclamante a quantia de R$2.363,04 (dois mil trezentos e sessenta e três 

reais e quatro centavos), corrigida 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 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 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 
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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: 1000141-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA AMARO PEREIRA (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):

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 1000141-21.2020.8.11.0001 REQUERENTE: KARINA 

AMARO PEREIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo relevante KARINA 

AMARO PEREIRA ajuizou reclamação indenizatória em desfavor do 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Alegou que desconhece o crédito reivindicado 

pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. 

Alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que 

resultou no restritivo de crédito em seu nome. A parte reclamada foi 

regularmente citada (ID 28809187) e audiência de conciliação realizada (ID 

29404923). A contestação foi apresentada no ID 29631968. Arguiu as 

preliminares de inépcia da inicial - comprovante de residência e 

documentos essenciais e ausência de interesse de agir. Sustentou a 

inexistência de culpa visto existência de relação jurídica comprovada, 

ausência de dano moral.. Em seguida, foi juntada nos autos impugnação à 

contestação (ID 29876435). 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. Ausência de Interesse de Agir. Segundo a Teoria 

da Asserção, o simples fato de a parte reclamante ter imputado à parte 

reclamada a prática de ato ilícito, independentemente da análise da tese de 

defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a demonstração 

de seu interesse processual. Entender de forma contrária violaria 

frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no 

artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, 

LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, 

uma vez constatada a não-observância de tais regras básicas, surge o 

interesse-necessidade para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que 

as condições da ação são vistas in satu assertionis ("Teoria da 

Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na 

petição inicial. Desse modo, o interesse processual exsurge da alegação 

do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado 

posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a 

não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” (STJ REsp 470.675/SP, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em análise do caso 

concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte 

reclamada causou dano moral à parte reclamante é suficiente para 

evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo razão a 

arguição preliminar de ausência de interesse processual, rejeita-se. 

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. Examinando o documento, considerado pela 

parte reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de 

lextrato extraído no balcão não é imprescindível para o ajuizamento da 

ação de desconstituição de débito. Por isso, a preliminar deve ser 

afastada. 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 
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(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$299,80 (ID 27791731). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas telas de sistemas (ID 29631968), as quais 

não têm o condão probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e 

produzidos unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA 

- INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Responsabilidade civil. Quem 

age com dolo ou culpa tem a responsabilidade civil em reparar o dano 

causado (art. 186 do Código Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 

do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de 

serviço possuem responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, 

presumida a culpa. No entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor 

e do prestador de serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros. Quanto aos danos 

decorrente da falta de autenticidade dos dados cadastrais, nota-se que há 

responsabilidade do credor, pois este, mesmo que de forma indireta, 

contribuiu para a concretização do dano, visto que tem o dever de cautela 

e de adotar procedimentos de segurança, garantindo que não seja 

celebrados contratos em nome de terceiros, conforme dispõe o artigo 8° 

do Código de Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços 

colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou 

segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e 

adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto 

industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este 

artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o 

produto. Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

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 
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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 27791731, 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. Impõe 

ainda consignar que, embora a existência de outros restritivos posteriores 

(ID 27791731), não afaste o dano moral, é inegável que influencia na 

fixação do quantum indenizatório em patamar inferior ao caso em que o 

consumidor tem uma única negativação. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. (...) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. 

QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da 

condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, 

alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso 

que o autor possui outras inscrições restritivas. No entanto, todas as 

demais anotações são posteriores àquela procedida pela demanda, com o 

que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor 

arbitrado, este comporta redução. As inscrições posteriores devem ser 

levadas em conta apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 

7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004295929, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em 18/10/2013) 

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do 

caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$299,80), 

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a 

quantia de R$3.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 

do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

reclamada for pessoa jurídica Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. 

POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme 

explanado em tópicos anteriores, por esta razão, o pedido contraposto 

deve ser indeferido. 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 em nome da parte reclamante junto a parte 

reclamada; b) condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); c) determinar exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

requerente, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada a 

R$10.000,00 (dez mil reais), devendo a parte ser intimada pessoalmente 

(AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 

do STJ). Caso o restritivo seja junto ao SERASA, fica dispensada a 

intimação da parte, devendo a secretaria providenciar a comunicação para 

baixa pelo sistema SERASAJUD; d) indeferir o pedido contraposto; Sem 

custas e 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 monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?
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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
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ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (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):

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 1019451-47.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELIAS 

VIEIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA 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 novembro 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. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação no ID 290856172 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 28866091 e 

impugnação no ID 29294718. 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, dispensandoa 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 28866091), 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 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 
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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 

fatura impugnada (novembro de 2019) registrou consumo de 486 Kwh (ID 

29085618 – folhas 03). E com base no mesmo histórico de consumo (ID 

29085618 – folhas 03), nota-se que a média de consumo apurada no 

período junho a setembro de 2019 é de 90,25 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 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 
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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, entendocomo 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) 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) suspende 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 b) condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação (07/02/2020, ID 28984714) por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, 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 1002195-57.2020.8.11.0001 REPRESENTANTE: 

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME REQUERIDO: DIMAELE 

CONCEICAO DE LIMA Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da 

Lei 9.099/95). Resumo relevante SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO 

LTDA - ME ajuizou reclamação condenatória em desfavor do DIMAELE 

CONCEICAO DE LIMA Sustentou que prestou serviços educacionais às 

reclamada contudo esta não adimpliu com o valores dos serviços, requer 

assim a condenação no pagamento dos valores devidos. A parte 

reclamada foi regularmente citada (ID 29271672) e audiência de 

conciliação realizada (ID 29885528). A contestação não foi apresentada. 

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 29271672), mas não compareceu à audiência de 

conciliação (ID 29885528) e nem apresentou contestação. 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 
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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. Desta maneira, devido o pagamento do valor de R$ 

5.643,20 (cinco mil e seiscentos e quarenta e três reais e vinte centavos), 

conforme ID 28243959/28243962. Dispositivo. Posto isso, proponho 

declarar revel a reclamada e 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$ 5.643,20 (cinco mil 

e seiscentos e quarenta e três reais e vinte centavos), corrigida 

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 

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 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 1001417-87.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ALLAN 

JUNIOR MOURA BRANDAO DA SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo 

relevante ALLAN JUNIOR MOURA BRANDAO DA SILVA ajuizou 

reclamação indenizatória em desfavor do OI S.A. 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. A parte 

reclamada foi regularmente citada (ID 28089969) e audiência de 

conciliação realizada (ID 29796821). A contestação foi apresentada no ID 

30082910. Sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral em 

razão de existência de contrato entre as partes. Ao final, fez pedido 

contraposto. Em seguida, foi juntada nos autos impugnação à contestação 

(ID 30145616). 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. 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 
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(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$ 226,11 (ID 28089965). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas telas de sistemas(ID 30082910), as quais 

não têm o condão probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e 

produzidos unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA 

- INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Responsabilidade civil. Quem 

age com dolo ou culpa tem a responsabilidade civil em reparar o dano 

causado (art. 186 do Código Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 

do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de 

serviço possuem responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, 

presumida a culpa. No entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor 

e do prestador de serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros. Quanto aos danos 

decorrente da falta de autenticidade dos dados cadastrais, nota-se que há 

responsabilidade do credor, pois este, mesmo que de forma indireta, 

contribuiu para a concretização do dano, visto que tem o dever de cautela 

e de adotar procedimentos de segurança, garantindo que não seja 

celebrados contratos em nome de terceiros, conforme dispõe o artigo 8° 

do Código de Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços 

colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou 

segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e 

adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto 

industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este 

artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o 

produto. Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

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 
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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 28089965, 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 da negativação (R$ 226,11), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$4.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção 

no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 

9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido 

contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte 

reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, 

o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte reclamada for 

pessoa jurídica Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO 

DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA 

JURÍDICA FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL 

ENUNCIADO 31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte reclamada seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores, por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. 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 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 do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); c) determinar que a parte requerida, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providencie a exclusão do restritivo de 

crédito em nome da parte requerente, sob pena de multa diária de 

R$100,00 (cem reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), devendo a 

parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o 

cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ). Caso o restritivo seja 

junto ao SERASA, fica dispensada a intimação da parte, devendo a 

secretaria providenciar a comunicação para baixa pelo sistema 

SERASAJUD; d) indeferir o pedido contraposto. Sem custas e 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 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 
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seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002266-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RIBEIRO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-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 1002266-59.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ANDREIA 

RIBEIRO DA CRUZ REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo 

relevante ANDREIA RIBEIRO DA CRUZ ajuizou reclamação indenizatória em 

desfavor do 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. A parte reclamada foi regularmente citada (ID 29411940) e 

audiência de conciliação realizada (ID 29929366). A contestação foi 

apresentada no ID 30210231. Arguiu preliminar de inépcia da inicial por 

ausência de documentos necessários. Sustentou a inexistência de culpa, 

ausência de dano moral em razão da legitimidade da dívida.. Em seguida, 

foi juntada nos autos impugnação à contestação (ID 30347440). 

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. 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 

restritivo extraído em balcão não é imprescindível para o ajuizamento da 

ação de desconstituição de crédito. Por isso, a preliminar deve ser 

afastada. 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$469,33 (ID 28258636). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas faturas / telas de sistemas / relatórios (ID 

30210226/30210231/30210228), as quais não têm o condão probatório, 

pois se tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. 

Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO 

DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor a inexistência de 

dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de demonstrar a 

existência do débito motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao 

autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, 

faturas ou telas de sistema não configura prova apta a demonstrar a 

existência de relação jurídica e a contração das dívidas motivadoras da 

negativação, em razão do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - 

AC: 10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de 

Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM 

SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. 

ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA 

DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS 

REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, 

DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA 

AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS 

COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE 

SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO 

FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU 

PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA 

ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. 

ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA 

JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) 

( 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: 
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06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Responsabilidade civil. Quem 

age com dolo ou culpa tem a responsabilidade civil em reparar o dano 

causado (art. 186 do Código Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 

do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de 

serviço possuem responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, 

presumida a culpa. No entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor 

e do prestador de serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros. Quanto aos danos 

decorrente da falta de autenticidade dos dados cadastrais, nota-se que há 

responsabilidade do credor, pois este, mesmo que de forma indireta, 

contribuiu para a concretização do dano, visto que tem o dever de cautela 

e de adotar procedimentos de segurança, garantindo que não seja 

celebrados contratos em nome de terceiros, conforme dispõe o artigo 8° 

do Código de Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços 

colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou 

segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e 

adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto 

industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este 

artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o 

produto. Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 28258636, 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 
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moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Impõe 

ainda consignar que, embora a existência de outros restritivos posteriores 

(ID 28258636), não afaste o dano moral, é inegável que influencia na 

fixação do quantum indenizatório em patamar inferior ao caso em que o 

consumidor tem uma única negativação. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. (...) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. 

QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da 

condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, 

alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso 

que o autor possui outras inscrições restritivas. No entanto, todas as 

demais anotações são posteriores àquela procedida pela demanda, com o 

que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor 

arbitrado, este comporta redução. As inscrições posteriores devem ser 

levadas em conta apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 

7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004295929, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em 18/10/2013) 

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do 

caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$ 469,33), 

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 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 em nome da parte reclamante junto a parte 

reclamada; b) condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); c) determinar que a parte requerida, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

requerente, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada a 

R$10.000,00 (dez mil reais), devendo a parte ser intimada pessoalmente 

(AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 

do STJ). Caso o restritivo seja junto ao SERASA, fica dispensada a 

intimação da parte, devendo a secretaria providenciar a comunicação para 

baixa pelo sistema SERASAJUD; d) indeferir o pedido de litigância de 

má-fé. 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 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. 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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SENTENÇA Autos 1002207-71.2020.8.11.0001 REPRESENTANTE: 

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME INTERESSADO: RENATA 

ROSA RIBEIRO DE SOUZA Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 

da Lei 9.099/95). Resumo relevante SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO 

LTDA - ME ajuizou reclamação em desfavor do RENATA ROSA RIBEIRO 

DE SOUZA. Alegou que prestou serviços educacionais à reclamada 

contudo está não adimpliu com suas obrigações. A parte reclamada foi 
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regularmente citada (ID 29140096) e audiência de conciliação realizada (ID 

29930842). A contestação não foi apresentada. 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 29140096), mas não compareceu à audiência de conciliação (ID 

29930842) e nem apresentou contestação. 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 pela existência do débito exigido pela 

parte reclamante. Desta forma, a reclamada deve ser condenada ao 

pagamentos do valor de R$ 5.084,36 (cinco mil e oitenta e quatro reais e 

trinta e seis centavos), conforme ID 28247828/28247830. 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 condenar a parte reclamada a pagar a parte reclamante a 

quantia de R$ 5.084,36 (cinco mil e oitenta e quatro reais e trinta e seis 

centavos),corrigida 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 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 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: 1000429-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENAZIR BOM DESPACHO IBANHEZ MAGALHAES (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):

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 1000429-66.2020.8.11.0001 REQUERENTE: RENAZIR 

BOM DESPACHO IBANHEZ MAGALHAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo 

relevante RENAZIR BOM DESPACHO IBANHEZ MAGALHAES ajuizou 

reclamação indenizatória em desfavor do VIVO S.A. Alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que resultou no 

restritivo de crédito em seu nome. A parte reclamada foi regularmente 

citada e audiência de conciliação realizada (ID 29459261). A contestação 

foi apresentada no ID 29768310. Arguiu as preliminares de inépcia da 

inicial - comprovante de residência e documentos essenciais e ausência 

de interesse de agir. Sustentou a inexistência de culpa visto existência de 

relação jurídica comprovada.. Em seguida, foi juntada nos autos 

impugnação à contestação (ID 29802987). 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. 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 
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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. Examinando o documento, considerado pela 

parte reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de 

extrato de restritivo extraído em balcão não é imprescindível para o 

ajuizamento da ação de desconstituião de débito. Por isso, a preliminar 

deve ser afastada. 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$ 91,60 (ID 27851112). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas telas de sistemas / relatórios (ID 

29768308/29768310), as quais não têm o condão probatório, pois se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste 

sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO 

DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor a inexistência de 

dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de demonstrar a 

existência do débito motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao 

autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, 

faturas ou telas de sistema não configura prova apta a demonstrar a 

existência de relação jurídica e a contração das dívidas motivadoras da 

negativação, em razão do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - 

AC: 10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de 

Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM 

SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. 

ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA 

DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS 

REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, 

DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA 

AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS 

COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE 

SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO 

FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU 

PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA 

ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. 

ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA 

JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) 

( 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. Responsabilidade civil. Quem 

age com dolo ou culpa tem a responsabilidade civil em reparar o dano 

causado (art. 186 do Código Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 

do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de 

serviço possuem responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, 

presumida a culpa. No entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor 

e do prestador de serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros. Quanto aos danos 

decorrente da falta de autenticidade dos dados cadastrais, nota-se que há 

responsabilidade do credor, pois este, mesmo que de forma indireta, 

contribuiu para a concretização do dano, visto que tem o dever de cautela 

e de adotar procedimentos de segurança, garantindo que não seja 

celebrados contratos em nome de terceiros, conforme dispõe o artigo 8° 

do Código de Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços 

colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou 

segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e 

adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto 

industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este 

artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o 

produto. Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 
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dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 27851112, 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. Impõe 

ainda consignar que, embora a existência de outros restritivos posteriores 

(ID 27851112), não afaste o dano moral, é inegável que influencia na 

fixação do quantum indenizatório em patamar inferior ao caso em que o 

consumidor tem uma única negativação. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. (...) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. 

QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da 

condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, 

alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso 

que o autor possui outras inscrições restritivas. No entanto, todas as 

demais anotações são posteriores àquela procedida pela demanda, com o 

que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor 

arbitrado, este comporta redução. As inscrições posteriores devem ser 

levadas em conta apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 

7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004295929, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em 18/10/2013) 

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do 

caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$91,60), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$3.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção 
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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 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 em nome da parte reclamante junto a 

parte reclamada; b) condenar a parte reclamada a pagar à parte 

reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); c) determinar exclusão do restritivo 

de crédito em nome da parte requerente, sob pena de multa diária de 

R$100,00 (cem reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), devendo a 

parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o 

cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ). Caso o restritivo seja 

junto ao SERASA, fica dispensada a intimação da parte, devendo a 

secretaria providenciar a comunicação para baixa pelo sistema 

SERASAJUD; d) indeferir o pedido contraposto. Sem custas e 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 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 1002784-49.2020.8.11.0001 AUTOR: FABIO JUNIOR 

GONCALVES REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo relevante FABIO JUNIOR GONCALVES ajuizou 

reclamação indenizatória em desfavor do ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Alegou cobrança ilícita de fatura de 

recuperação de consumo. Sustentou que houve ameça de suspensão dos 

serviço em decorrência do inadimplemento da fatura.. A parte reclamada 

foi regularmente citada (ID 28467826) e audiência de conciliação realizada 

(ID 30069585). A contestação não foi apresentada. Não houve 

impugnação à contestação. 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 28467826), mas 

não apresentou contestação. 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, 
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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 irregularidade do procedimento que 

levou à fatura de recuperação de consumo, 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) 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 

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) determinar 

que a empresa reclamada, proceda, no prazo de 20 dias, ao cancelamento 

da fatura de recuperação de consumo com vencimento em 30/01/2020 da 

UC. 6/2728577-4 ; b) indeferir pedido de indenização por danos morais; e 

c) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 

28389791, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual 

descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não 

haja violação do princípio do contraditório. Sem custas e custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo 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. 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: 1002348-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERONIR SALVANA DA FONSECA (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))

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 1002348-90.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ERONIR 

SALVANA DA FONSECA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo relevante ERONIR 

SALVANA DA FONSECA ajuizou reclamação indenizatória em desfavor do 

BANCO PAN. Alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. A A parte 

reclamada foi regularmente citada (ID 29412815) e audiência de 

conciliação realizada (ID 29932229). A contestação foi apresentada no ID 
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29863042. Sustentou a inexistência de culpa visto existência de relação 

jurídica comprovada.. Em seguida, foi juntada nos autos impugnação à 

contestação (ID 30228292). 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. Cobrança de dívida desconhecida. É do credor o 

ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas 

para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos 

órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato 

constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser 

razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. 

Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE 

RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$1.741,40 (ID 

28273944). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado nos autos apenas faturas / telas de sistemas(ID 

29863047/29863042), as quais não têm o condão probatório, pois se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste 

sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO 

DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor a inexistência de 

dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de demonstrar a 

existência do débito motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao 

autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, 

faturas ou telas de sistema não configura prova apta a demonstrar a 

existência de relação jurídica e a contração das dívidas motivadoras da 

negativação, em razão do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - 

AC: 10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de 

Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM 

SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. 

ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA 

DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS 

REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, 

DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA 

AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS 

COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE 

SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO 

FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU 

PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA 

ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. 

ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA 

JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) 

( 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. Responsabilidade civil. Quem 

age com dolo ou culpa tem a responsabilidade civil em reparar o dano 

causado (art. 186 do Código Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 

do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de 

serviço possuem responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, 

presumida a culpa. No entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor 

e do prestador de serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros. Quanto aos danos 

decorrente da falta de autenticidade dos dados cadastrais, nota-se que há 

responsabilidade do credor, pois este, mesmo que de forma indireta, 

contribuiu para a concretização do dano, visto que tem o dever de cautela 

e de adotar procedimentos de segurança, garantindo que não seja 

celebrados contratos em nome de terceiros, conforme dispõe o artigo 8° 

do Código de Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços 

colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou 

segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e 

adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto 

industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este 

artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o 

produto. Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 
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ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 28273944, 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 bem danificado (R$1.741,40), 

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a 

quantia de R$5.000,00. 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) declarar a inexistência do débito em nome da 

parte reclamante junto a parte reclamada; b) condenar a parte reclamada, 
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solidariamente, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 

(cincomil 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 (99/99/9999, ID 99) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); c) determinar exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

requerente, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada a 

R$10.000,00 (dez mil reais), devendo a parte ser intimada pessoalmente 

(AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 

do STJ). Caso o restritivo seja junto ao SERASA, fica dispensada a 

intimação da parte, devendo a secretaria providenciar a comunicação para 

baixa pelo sistema SERASAJUD; d) indeferir o pedido de litigância de 

má-fé. 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 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. 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 1000279-85.2020.8.11.0001 REQUERENTE: SELMA 

PAULINA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo relevante SELMA PAULINA 

DA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em desfavor do VIVO S.A. 

Alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que 

resultou no restritivo de crédito em seu nome. A parte reclamada foi 

regularmente citada e audiência de conciliação realizada (ID 29426848). A 

contestação foi apresentada no ID 29711139. Arguiu preliminares de 

inépcia da inicial e ausência de interesse de agir. Sustentou a inexistência 

de culpa visto existência de relação jurídica comprovada. Não foi juntada 

nos autos impugnação à contestação. Julgamento antecipado da lide. Nos 

termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de 

produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) 

quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de 

provas. Examinando os autos, nota-se que para a solução do presente 

conflito não há necessidade de produção novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação 

dos ônus específicos. 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. Examinando o documento, considerado pela 

parte reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de 

extrato de restritivo extaído no balcão não é imprescindível para o 

ajuizamento da ação de desconstituição de débito. Por isso, a preliminar 

deve ser afastada. 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 
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autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (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$149,56 (ID 27814271). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

a empresa reclamada não apresentou nos autos nenhuma evidência 

significativa da existência de crédito em seu favor. Assim, pela 

insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não havendo 

obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e 

conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada. 

Responsabilidade civil. Quem age com dolo ou culpa tem a 

responsabilidade civil em reparar o dano causado (art. 186 do Código 

Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem 

responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, presumida a culpa. No 

entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor e do prestador de 

serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de 

terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), 

bem como nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento 

jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros. Quanto aos danos 

decorrente da falta de autenticidade dos dados cadastrais, nota-se que há 

responsabilidade do credor, pois este, mesmo que de forma indireta, 

contribuiu para a concretização do dano, visto que tem o dever de cautela 

e de adotar procedimentos de segurança, garantindo que não seja 

celebrados contratos em nome de terceiros, conforme dispõe o artigo 8° 

do Código de Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços 

colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou 

segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e 

adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto 

industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este 

artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o 

produto. Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

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, 
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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 27814271, 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. Impõe 

ainda consignar que, embora a existência de outros restritivos posteriores 

(ID 27814271), não afaste o dano moral, é inegável que influencia na 

fixação do quantum indenizatório em patamar inferior ao caso em que o 

consumidor tem uma única negativação. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. (...) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. 

QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da 

condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, 

alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso 

que o autor possui outras inscrições restritivas. No entanto, todas as 

demais anotações são posteriores àquela procedida pela demanda, com o 

que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor 

arbitrado, este comporta redução. As inscrições posteriores devem ser 

levadas em conta apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 

7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004295929, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em 18/10/2013) 

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do 

caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$149,56), 

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a 

quantia de R$3.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 

do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

reclamada for pessoa jurídica Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. 

POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme 

explanado em tópicos anteriores, por esta razão, o pedido contraposto 

deve ser indeferido. 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 em nome da parte reclamante junto a parte 

reclamada; b) condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); c) determinar exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

requerente, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada a 

R$10.000,00 (dez mil reais), devendo a parte ser intimada pessoalmente 

(AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 

do STJ). Caso o restritivo seja junto ao SERASA, fica dispensada a 

intimação da parte, devendo a secretaria providenciar a comunicação para 

baixa pelo sistema SERASAJUD; d) indeferir o pedido contraposto. Sem 

custas e 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 monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas 

Juíza Leiga ------------------------------------------------------------------------ 

Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1008151-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA JOSE ALVES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJALMA JOSE ALVES NETO OAB - MT0019141A (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) 

SENTENÇA Autos 1008151-54.2020.8.11.0001 AUTOR: DJALMA JOSE 

ALVES NETO REU: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Processo em fase de 

Arquivamento. I - Considerando que as partes celebraram acordo nos 

autos, devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, homologo-o 

para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados eventuais 

interesses e direitos de terceiros. II - Com fundamento no artigo 487, inciso 

III, alínea b, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos Juizados 

Especiais (art. 1.046 do CPC),julgo extinto o processo, com resolução do 

mérito. III - Por ser esta uma decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da 

Lei n. 9099/95), intimem-se as partes e arquive-se imediatamente 

(Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010634-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO MANICA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSICA BRUGNHAGO VITALINO OAB - MT24999/O (ADVOGADO(A))

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-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) 

SENTENÇA Autos 1010634-57.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ORLANDO 

MANICA FILHO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Processo em 

fase de Arquivamento. I - Considerando que as partes celebraram acordo 

nos autos, devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, 

homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados 

eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos 

Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC),julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito. III - Por ser esta uma decisão da qual não cabe 

recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se as partes e arquive-se 

imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015546-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ALMEIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN AUGUSTO DO ESPIRITO SANTO LEITE OAB - MT25893/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS OAB - MT28011/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNO SA (REQUERIDO)

AXA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015546-97.2020.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA 

AUXILIADORA ALMEIDA DE SOUZA REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE 

DEPARTAMENTOS LTDA, AXA SEGUROS S.A., ARNO SA Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. Se a parte reclamante não 

atende a determinação do juízo de emendar a inicial, essa deve ser 

indeferida, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC. Este juízo 

determinou a emenda da petição inicial, mas a parte reclamante, embora 

devidamente intimada, permaneceu inerte. Esclareço que no caso dos 

autos não é possível inverter o ônus da prova em favor da parte 

reclamante, como pleiteado no ID 31571057, haja vista que não há como 

exigir da parte reclamada prova negativa no sentido de que não negou o 

pedido de troca do produto com vício formulado administrativamente pela 

reclamante. Nos autos consta a informação prestada pela parte reclamada 

de que a troca seria realizada em seu estabelecimento, mediante a 

devolução do produto avariado e apresentação de voucher (ID 31008828), 

sendo certo que os protocolos de atendimento e reclamação formulada no 

PROCON não são suficientes para demonstrar os fatos alegados na inicial, 

pois referem-se a momento anterior à manifestação da parte reclamada 

anuindo com a substituição do bem. Ainda, quanto ao pedido para que 

sejam apresentadas as imagens do sistema interno de filmagens da parte 

reclamada, relativamente ao dia 24/2/2020, entendo que o pleito não 

comporta acolhimento, haja vista o lapso temporal transcorrido desde a 

mencionada data. Posto isso, indefiro a inicial e julgo extinto o presente 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 53 da Lei n. 9.099/50 

c/c artigo 924, inciso I, do CPC. Intime-se. Transitada em julgado, 

arquive-se. 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: 1014510-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE RAMOS DE OLIVEIRA (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):

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 1014510-54.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARLENE 

RAMOS DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Processo em fase 

de Arquivamento. I - Considerando que as partes celebraram acordo nos 

autos, devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, homologo-o 

para que surta os seus jurídicos e legais efeitos jurídicos, ressalvados 

eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com fundamento no artigo 

924, inciso III, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos Juizados 

Especiais (art. 1.046 do CPC), julgo extinto o processo executivo,em razão 

da novação celebrada pelas partes (art. 360 do Código Civil). III – 

Considerando que o pagamento será realizado extrajudicialmente, e, 

portanto, será desnecessária a expedição de alvará, bem como que não 

cabe recurso desta decisão (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se as 

partes e arquivem-se os autos imediatamente (Enunciado 12 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013363-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE CORDEIRO SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

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 1013363-90.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ROSILENE 
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CORDEIRO SOARES EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. Processo em fase 

de Arquivamento. Estando o valor do débito integralmente consignado em 

juízo e não havendo insurgência das partes, declaro satisfeito o crédito 

exigido e julgo extinta a presente execução, nos termos do artigo 924, II, 

do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da parte credora. 

Intimem-se. Em seguida, arquive-se imediatamente, considerando que, ante 

o depósito voluntário efetuado pela parte devedora e a expressa 

concordância da parte credora, não há interesse recursal de nenhuma 

delas. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008397-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ARAUJO DE LIMA (REQUERENTE)

DANIELLE DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMANTHA GOLDBERG AUGUSTO OAB - SP311041 (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 1008397-50.2020.8.11.0001 REQUERENTE: DIEGO 

ARAUJO DE LIMA, DANIELLE DA SILVA NUNES REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - 

Considerando que as partes celebraram acordo nos autos, devidamente 

reduzido a termo e sem aparente vício, homologo-o para que surta os 

seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos 

de terceiros. II - Com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, 

aplicável supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do 

CPC),julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta 

uma decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), 

intimem-se as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010936-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

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 1010936-23.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CRISTIANE 

ALVES DOS SANTOS EXECUTADO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. Estando o valor do débito 

integralmente consignado em juízo e não havendo insurgência das partes, 

declaro satisfeito o crédito exigido e julgo extinta a presente execução, 

nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará 

em favor da parte credora. Intimem-se. Em seguida, arquive-se 

imediatamente, considerando que, ante o depósito voluntário efetuado pela 

parte devedora e a expressa concordância da parte credora, não há 

interesse recursal de nenhuma delas. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018049-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIENE BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1018049-28.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELZIENE 

BORGES REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia ELIZIENE 

BORGES ajuizou reclamação com declaratório de inexistência de débito 

c/c indenizatório por danos morais em desfavor AGUAS CUIABÁ S/A. Em 

síntese alegou que é usuária do serviço prestado pela parte reclamada, e 

que a fatura com vencimento em setembro/2019 cobrou valor muito acima 

de seu consumo médio (R$248,48). Sustentou que mesmo contestando a 

fatura administrativamente, teve o fornecimento de água suspenso em seu 

hidrômetro, em razão do não pagamento da referida fatura. A título de 

tutela provisória de urgência, requereu o imediato restabelecimento do 

fornecimento de água em seu hidrômetro. Ao final postulou indenização 

por danos morais. A antecipação de tutela foi concedida, ID 26441017. 

Devidamente citada, a partes promovida apresentou contestação na ID 

28830539 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 28592484 e impugnação no ID 29168338. 

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 
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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 28592484), 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 a fatura impugnada (setembro de 2019) registrou consumo de 43 m³ 

(ID 26440028). Por outro lado, com base no mesmo histórico de consumo 

(ID 28832392), nota-se que a média de consumo apurada no período 

agosto/2018 a julho agosto de 2019 é de 21,75 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 28832395 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 

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 
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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 comodesincentivo 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 26441017, 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) suspender 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; 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 27/11/2019, ID 26556768) 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, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1022001-15.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ROZALIA 

MARIA DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo relevante 

ROZALIA MARIA DA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em desfavor 

do TELEFÔNICA BRASIL S.A. Alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. A parte reclamada foi regularmente citada (ID 28810807) e 

audiência de conciliação realizada (ID 29316689). A contestação foi 

apresentada no ID 29605726. Arguiu as preliminares de inépcia da inicial - 

documentos essenciais e ausência de interesse de agir. Arguiu as 

preliminares de inépcia da inicial - documentos essenciais e ausência de 

interesse de agir. Requereu pedido contraposto e condenação em 
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litigância de má-fé. Em seguida, foi juntada nos autos impugnação à 

contestação (ID 29943437). 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. Ausência de Interesse de Agir. Segundo a Teoria 

da Asserção, o simples fato de a parte reclamante ter imputado à parte 

reclamada a prática de ato ilícito, independentemente da análise da tese de 

defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a demonstração 

de seu interesse processual. Entender de forma contrária violaria 

frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no 

artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, 

LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, 

uma vez constatada a não-observância de tais regras básicas, surge o 

interesse-necessidade para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que 

as condições da ação são vistas in satu assertionis ("Teoria da 

Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na 

petição inicial. Desse modo, o interesse processual exsurge da alegação 

do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado 

posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a 

não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” (STJ REsp 470.675/SP, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em análise do caso 

concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte 

reclamada causou dano moral à parte reclamante é suficiente para 

evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo razão a 

arguição preliminar de ausência de interesse processual, rejeita-se. 

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 de 

restrição extraído em balcão não é imprescindível para o ajuizamento da 

ação de desconstituição de débito. Por isso, a preliminar deve ser 

afastada. 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$101,29 (ID 27685141). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas telas de sistemas / relatórios (ID 29605740), 

as quais não têm o condão probatório, pois se tratam de documentos 

apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: 

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE 

SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o 

consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus 

probatório de demonstrar a existência do débito motivador da negativação, 

sob pena de se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A 

simples juntada de extratos, faturas ou telas de sistema não configura 

prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração 

das dívidas motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral 

desses documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. 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 
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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 27685141, 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 da negativação (R$101,29), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$4.000,00. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com a 

prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao 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. 
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1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( 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 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 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 do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); c) determinar exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

requerente, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada a 

R$10.000,00 (dez mil reais), devendo a parte ser intimada pessoalmente 

(AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 

do STJ). Caso o restritivo seja junto ao SERASA, fica dispensada a 

intimação da parte, devendo a secretaria providenciar a comunicação para 

baixa pelo sistema SERASAJUD; d) indeferir o pedido 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 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. 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 1020411-03.2019.8.11.0001 REQUERENTE: TARCISIO 

DAVID 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 TARCISIO 

DAVID ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor do 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em 

síntese, alegou que a parte reclamada suspendeu o fornecimento de 

energia elétrica em sua unidade consumidora mesmo estando adimplente 

com as faturas de consumo. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 29318930 e, em 

destaque, sustentou que não cometeu qualquer ilícito considerando que os 

serviços foram prestados sem interrupção. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 29053288 e impugnação à contestação 

apresentada no ID 29524331. 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 29053288), 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. Suspensão de energia elétrica. As concessionárias de 

energia elétrica estão autorizadas a suspenderem seus serviços em caso 

de inadimplência. Neste sentido é o preconiza artigo 140, § 3º da 

Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL: § 3o Não se caracteriza como 

descontinuidade do serviço, observado o disposto no Capítulo XIV, a sua 

interrupção: I – em situação emergencial, assim caracterizada a 

deficiência técnica ou de segurança em instalações de unidade 

consumidora que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou 

ao funcionamento do sistema elétrico ou, ainda, o caso fortuito ou de força 

maior; ou II – após prévia notificação, por razões de ordem técnica ou de 

segurança em instalações de unidade consumidora, ou pelo 

inadimplemento do consumidor, considerado o interesse da coletividade. 

Em análise do caso concreto, nota-se que a parte reclamante relatou a 

interrupção dos serviços no dia 19/10/2019, bem como apresentou faturas 

pagas referente ao mês do ocorrido, bem como aos meses posteriores e 

anteriores a data do corte. Neste contexto, a prova do pagamento cabe ao 

devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se 

recusar entregar o comprovante de quitação (artigo 319 do Código Civil). 

Com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente 

quanto aos comprovantes de pagamentos juntado no ID 27276916, 

27276917 e 27276918, constata-se que o débito controvertido 

encontra-se devidamente quitado. Portanto, considerando que as provas 

juntadas nos autos são suficientes como prova da quitação, conclui-se 

que houve cobrança indevida e, consequentemente, há conduta ilícita por 

parte da parte reclamada. Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos definir dano 

moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser 

classificada em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e 

a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 
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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 o serviço de energia elétrica 

interrompido por vários dias, ainda que adimplente com suas faturas, 

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, 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: a) 

confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 

27284476, 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, 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 (12/12/2019, 

ID 27397403) 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 
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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. 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: 1002856-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE REGINA AMORIM DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002856-36.2020.8.11.0001 REQUERENTE: TATIANE 

REGINA AMORIM DE ANDRADE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia TATIANE REGINA AMORIM DE ANDRADE ajuizou reclamação 

com pedido indenizatório em desfavor do VIVO S.A. Em síntese, alegou 

que desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que resultou 

no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID 30351280. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de 

dano moral. Ao final, arguiu litigância de má-fé e formulou pedido 

contraposto. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 30075770 e 

impugnação à contestação apresentada no ID 30453461. Valor da causa. 

Toda petição inicial, inclusive aquelas distribuídos sob o rito dos Juizados 

Especiais, deve indicar precisamente o valor da causa (art. 14, § 1º, inciso 

III, e 319, inciso V, do CPC), o qual deve apresentar o valor econômico da 

pretensão formulada de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 

292 do CPC. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. 

DELIBERAÇÕES ASSEMBLEARES. NULIDADE. DECLARAÇÃO. ART. 535 

DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA Nº 284/STF. 

VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO. CRITÉRIO. CONTEÚDO ECONÔMICO DA 

DEMANDA. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 3. O valor da causa deve equivaler ao conteúdo 

econômico a ser obtido na demanda, ainda que a pretensão envolva 

conteúdo meramente declaratório. Precedentes. 4. Acolher a tese acerca 

da inexistência do proveito econômico ou da razoabilidade do valor 

atribuído à causa encontra óbice na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de 

Justiça, por demandar o reexame das circunstâncias fáticas da causa. 5. 

Agravo interno não provido. (STJ AgInt no AREsp 1062493/SP, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 28/09/2017) Nos termos do artigo 292, inciso V, do CPC, 

nas ações indenizatórias o valor da causa deve ser indicado de acordo 

com a pretensão formulada, inclusive do dano moral. No caso em análise, 

nota-se que a parte reclamante postula a indenização por danos morais no 

valor de R$10.000,00, mas atribui ao valor da causa à quantia de 

R$465,81. Portanto, não coincidindo o valor da causa com a pretensão 

econômica deduzida na inicial, nos termos do artigo 292, § 3º, do CPC, o 

valor da causa deve ser retificado para a quantia de R$10.000,00, valor 

máximo geralmente estipulado pela Turma Recursal. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$465,81 (ID 28399927). Em exame do conjunto 

fático provatório disponível nos autos, mormente quanto aos documentos 

juntados no ID 30351284 e 30351288, nota-se que a parte reclamada 

apresentou áudio de contratação e faturas de utilização dos serviços. 

Ademais, não há nos autos prova de fato impeditivo, modificativo o 

extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), situação em que 

evidencia a legitimidade da dívida e que não há conduta ilícita por parte da 

empresa reclamada. Destaca-se também que, embora não tenha sido 

produzida perícia técnica para comprovar a autenticidade do áudio de 

contratação, no caso em exame, considero-a como autentica a referida 

gravação diante da ausência de expressa e específica impugnação (art. 

411, inciso III, do CPC). Diante do contexto comprobatório dos autos, 

reconheço a existência do crédito em favor da parte reclamada e, 

consequentemente, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita. Assim 

sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos 

demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

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 
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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, é 

devido o pedido contraposto. Desta forma, mormente quanto ao 

documento juntado no ID 30351288, é possível apurar que a parte 

reclamante ainda deve a quantia de R$274,79, referente a inadimplência 

da fatura de utilização dos serviços vencida em agosto/2016. Por esta 

razão, o pedido contraposto deve ser acolhido. Litigância de má-fé. A 

litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses 

previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa 

contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade 

dos fatos;III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser 

resistência injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo 

temerário em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar 

incidente manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso 

em apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, 

pois a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese 

encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da 

dívida foi comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$700,00, apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$10.000,00). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$1.000,00, apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação (R$10.000,00). Dispositivo. Posto isso, 

proponho julgar improcedentes os pedidos da reclamação proposta, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil e julgar procedente o pedido contraposto para 

condenar a parte reclamante a pagar à parte reclamada: a) R$ 274,79 

(duzentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos) corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir do vencimento da 

obrigação inadimplente por se tratar de mora ex re (artigo 397, caput, do 

Código Civil); b) R$700,00 (setecentos reais), a título de indenização por 

litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença. 

Condeno ainda a parte reclamante nas custas processuais e nos 

honorários advocatícios, que fixo em R$1.000,00, em decorrência da má 

fé, com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE 

ALMEIDA Juíza Leiga ----------------------------------------------------------------

-------- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. Cuiabá, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002431-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCENIL GOMES DE ARRUDA (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):

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 1002431-09.2020.8.11.0001 REQUERENTE: JOCENIL 

GOMES DE ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo relevante JOCENIL GOMES 

DE ARRUDA ajuizou reclamação indenizatória em desfavor do VIVO S.A. 

Alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que 

resultou no restritivo de crédito em seu nome. A parte reclamada foi 

regularmente citada e audiência de conciliação realizada (ID 30009201). A 

contestação foi apresentada no ID 30350381. Sustentou a inexistência de 

culpa visto existência de relação jurídica comprovada, ausência de dano 

moral. Requereu pedido contraposto e condenação em litigância de má-fé.. 

Em seguida, foi juntada nos autos impugnação à contestação (ID 

30384711). 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 
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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. 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$ 184,19 (ID 28288942). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas telas de sistemas / relatórios (ID 30350376), 

as quais não têm o condão probatório, pois se tratam de documentos 

apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: 

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE 

SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o 

consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus 

probatório de demonstrar a existência do débito motivador da negativação, 

sob pena de se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A 

simples juntada de extratos, faturas ou telas de sistema não configura 

prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração 

das dívidas motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral 

desses documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Responsabilidade civil. Quem 

age com dolo ou culpa tem a responsabilidade civil em reparar o dano 

causado (art. 186 do Código Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 

do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de 

serviço possuem responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, 

presumida a culpa. No entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor 

e do prestador de serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros. Quanto aos danos 

decorrente da falta de autenticidade dos dados cadastrais, nota-se que há 

responsabilidade do credor, pois este, mesmo que de forma indireta, 

contribuiu para a concretização do dano, visto que tem o dever de cautela 

e de adotar procedimentos de segurança, garantindo que não seja 

celebrados contratos em nome de terceiros, conforme dispõe o artigo 8° 

do Código de Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços 

colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou 

segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e 

adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto 

industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este 

artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o 

produto. Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

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 
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responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 28288942, 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 da restrição (R$ 184,19), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$4.000,00. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com a 

prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao 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. 
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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 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 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 do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); c) determinar a exclusão do restritivo de crédito em nome da 

parte requerente, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), 

limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), devendo a parte ser intimada 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação 

(Súmula 410 do STJ). Caso o restritivo seja junto ao SERASA, fica 

dispensada a intimação da parte, devendo a secretaria providenciar a 

comunicação para baixa pelo sistema SERASAJUD; d) indeferir o pedido 

de litigância de má-fé; e h) 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 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. 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: 1022212-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AIUKA AVELINO DOS SANTOS E SOUZA (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))

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 1022212-51.2019.8.11.0001 REQUERENTE: AIUKA 

AVELINO DOS SANTOS E SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo 

relevante AIUKA AVELINO DOS SANTOS E SOUZA ajuizou reclamação 

indenizatória em desfavor do TELEFÔNICA BRASIL S.A. Alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que resultou no 

restritivo de crédito em seu nome. A parte reclamada foi regularmente 

citada (ID 28809163) e audiência de conciliação realizada (ID 29342931). 

A contestação foi apresentada no ID 29624863. Arguiu as preliminar de 

ausência de interesse de agir. Sustentou a inexistência de culpa visto 

existência de relação jurídica comprovada, ausência de dano moral.. Em 

seguida, foi juntada nos autos impugnação à contestação (ID 29946990). 

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. Ausência de 

Interesse de Agir. Segundo a Teoria da Asserção, o simples fato de a 

parte reclamante ter imputado à parte reclamada a prática de ato ilícito, 

independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto fático 

probatório, é suficiente para a demonstração de seu interesse processual. 

Entender de forma contrária violaria frontalmente o Princípio ao Livre 

Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. 

Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE 

JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez constatada a 

não-observância de tais regras básicas, surge o interesse-necessidade 

para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação 

são vistas in satu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a 

narrativa feita pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o 

interesse processual exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o 

que, ademais, foi constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo 

isso implica reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. 

(...)” (STJ REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em 

análise do caso concreto, nota-se que a simples alegação contida na 

inicial de que a parte reclamada causou dano moral à parte reclamante é 

suficiente para evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo 

razão a arguição preliminar de ausência de interesse processual, 

rejeita-se. 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 
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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$72,82 (ID 27706779). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas faturas (ID 29624865), as quais não têm o 

condão probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Responsabilidade civil. Quem 

age com dolo ou culpa tem a responsabilidade civil em reparar o dano 

causado (art. 186 do Código Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 

do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de 

serviço possuem responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, 

presumida a culpa. No entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor 

e do prestador de serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros. Quanto aos danos 

decorrente da falta de autenticidade dos dados cadastrais, nota-se que há 

responsabilidade do credor, pois este, mesmo que de forma indireta, 

contribuiu para a concretização do dano, visto que tem o dever de cautela 

e de adotar procedimentos de segurança, garantindo que não seja 

celebrados contratos em nome de terceiros, conforme dispõe o artigo 8° 

do Código de Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços 

colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou 

segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e 

adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto 

industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este 

artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o 

produto. Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

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 
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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 27706779, 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. Impõe 

ainda consignar que, embora a existência de outros restritivos posteriores 

(ID 27706779), não afaste o dano moral, é inegável que influencia na 

fixação do quantum indenizatório em patamar inferior ao caso em que o 

consumidor tem uma única negativação. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. (...) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. 

QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da 

condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, 

alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso 

que o autor possui outras inscrições restritivas. No entanto, todas as 

demais anotações são posteriores àquela procedida pela demanda, com o 

que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor 

arbitrado, este comporta redução. As inscrições posteriores devem ser 

levadas em conta apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 

7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004295929, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em 18/10/2013) 

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do 

caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$72,82), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$3.000,00. 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) 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$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento 

danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); c) 

determinar exclusão do restritivo de crédito em nome da parte requerente, 

sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada a R$10.000,00 

(dez mil reais), devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial 

de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ). Caso o 

restritivo seja junto ao SERASA, fica dispensada a intimação da parte, 

devendo a secretaria providenciar a comunicação para baixa pelo sistema 

SERASAJUD. Sem custas e 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 CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 
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40 da Lei 9099/95. 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: 1019906-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA CALDAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES OAB - MT262280-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 1019906-12.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELAINE 

CRISTINA CALDAS DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo relevante ELAINE CRISTINA CALDAS DE 

OLIVEIRA ajuizou reclamação indenizatória em desfavor do ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Alegou que nos 

meses de setembro e outubro de 2019 recebeu faturas com valores 

superiores à sua média de consumo. Requereu assim a revisão das 

faturas e indenização por danos morais. A parte reclamada foi 

regularmente citada e audiência de conciliação realizada (ID 28933909). A 

contestação foi apresentada no ID 29219984. Sustentou ausência de 

culpa por ser a cobrança realizada de acordo com a leitura real do 

consumo da reclamante.. Em seguida, foi juntada nos autos impugnação à 

contestação (ID 29560686). 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 

28933909), as partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à 

produção de prova oral, manifestariam-se na contestação (parte 

reclamada) e na impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, 

analisando tais peças, observa-se que não houve pedido específico, 

autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus 

específicos. Incompetência em razão da matéria. Considerando que a 

atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário 

por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas 

demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas 

normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir 

juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, 

o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial, visto que se 

trata de prova complexa. Em análise dos autos, no caso concreto, não é 

necessária a produção da prova pericial para apurar se o medidor está 

efetivamente medindo o consumo da reclamante, visto que o fato deveria 

ter sido desvendado por laudo técnico extrajudicial. No caso concreto, por 

não ser necessária a produção de prova pericial, não se trata de matéria 

complexa e, consequentemente, este juízo é competente para processar e 

julgar a presente demanda. Contestação de fatura. Havendo suspeita de 

irregularidade na fatura de energia elétrica, o consumidor tem direito a sua 

contestação, cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos 

medidores, sempre, respeitando o devido processo legal e o contraditório. 

Neste sentido é o que preconizam os artigos 129 e 137 da Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL. No caso de inconformismo com a 

cobrança de energia elétrica, cabe a concessionária a comprovação 

inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a 

demonstração da aferição e/ou inspeção. A propósito: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO 

NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO 

CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 

04/11/2016) Assim sendo, para que a prova técnica tenham o devido valor 

jurídico, deve ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou por 

perícia judicial, respeitando, sempre, o contraditório e a ampla defesa. Não 

destoa a jurisprudência de diversos Tribunais Estaduais: CIVIL E 

CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO RELOGIO MEDIDOR 

INDEMONSTRADA. Serviço de energia elétrica, suspeita de irregularidade 

no relógio medidor. Lavratura do TOI e apuração de consumo recuperado. 

Defeito do serviço inegável. Inexistência de prova de fraude. Ré que não 

produziu prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito autoral, ou a 

presença de qualquer das excludentes de sua responsabilidade, na forma 

do § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Dano moral não configurado, posto 

que não há notícia de interrupção do fornecimento de energia ou 

negativação em cadastros restritivos. Sentença que nesse sentido 

apontou, incensurável, desprovimento do recurso. Unânime. (TJ-RJ - APL: 

01916232420188190001, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES 

VIEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) 

PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. 

ENERGIA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. Evidenciado que os pedidos feitos na 

peça de ingresso da ação decorrem logicamente dos fatos narrados, não 

há que se falar em inépcia da petição inicial. É inexistente débito relativo à 

recuperação de consumo de energia elétrica quando evidenciado, por 

perícia da própria concessionária, que não havia problemas com o 

medidor. (Apelação, Processo nº 0004219-79.2014.822.0001, Tribunal de 

Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: 

Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de julgamento: 09/03/2017) (TJ-RO 

- APL: 00042197920148220001 RO 0004219-79.2014.822.0001, Relator: 

Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de Publicação: 

Processo publicado no Diário Oficial em 15/03/2017.) PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA 

ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 
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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 e outubro de 2019) registraram 

consumo de 507/517 Kwh (ID 27069609/27069607). Por outro lado, com 

base no do histórico de consumo (ID 27069612), nota-se que a média de 

consumo apurada no período março/2019 a agosto/2019 é de 388 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 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 tratamento humilhante, com agressão física ou verbal ou o 

desprezo tem o condão de gerar o dano moral. Neste sentido: DIREITO 

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATENDIMENTO COMERCIAL. 

TRATAMENTO VEXATÓRIO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 

1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. 

Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos 

morais em razão de tratamento vexatório, com xingamentos, em 

atendimento telefônico comercial. Recurso do autor visando à majoração 

do valor da condenação. 2 - Danos morais. Valor da indenização. A 

indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação 

e desestímulo, assim como considerar a extensão do dano. No caso em 

exame, considerando o grau das ofensas proferidas pela atendente da ré 

(ID 6480029) bem como o fato de não terem sido articuladas diretamente 

ao autor, mas em conversa com terceiro, é de se concluir pela 

razoabilidade e proporcionalidade da indenização fixada em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). Incabível, pois, a majoração. Sentença que se confirma 

pelos seus próprios fundamentos. 3 - Recurso conhecido, mas não 

provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% 

do valor da condenação, pelo recorrente vencido, com exigibilidade 

suspensa em face gratuidade de justiça que ora se concede. (TJ-DF 

07388287720188070016 DF 0738828-77.2018.8.07.0016, Relator: AISTON 

HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 01/02/2019, 1ª Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 14/02/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em exame 

do caso concreto, nota-se que a cobrança de dívida inexistente, 

corroborado com a ameaça de suspensão de serviço de energia elétrica é 

suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade objetiva e 

subjetiva. Isto porque, a conduta tem o condão de proporcionar 

sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. A proposito: 

PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. 

FISCALIZAÇÃO EM MEDIDOR DE UNIDADE CONSUMIDORA. APURAÇÃO 

DE IRREGULARIDADE. FALHA NA LAVRATURA DO TERMO DE 

OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO DO USUÁRIO. DANOS MORAIS. 

INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. VALOR NÃO EXORBITANTE. 
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MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o 

Tribunal de origem consignou que a ameaça de corte no fornecimento de 

energia pelo não pagamento de faturas reputadas indevidas causou 

danos aos agravados. A Corte a quo assentou que, à luz dos Princípios 

da Proporcionalidade e da Razoabilidade e levando-se em consideração 

as características do caso concreto, a quantia fixada de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais) se mostra compatível com o dano sofrido. A revisão desse 

posicionamento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da 

Súmula 7/STJ. 2. Agravo Regimental não provido. (STJ AgRg no AREsp 

403.510/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 05/12/2013, DJe 06/03/2014) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

NÃO REGISTRADO. IMPOSIÇÃO UNILATERAL DE DÉBITO (R$8.360,22). 

FRAUDE NÃO COMPROVADA. CANCELAMENTO DA COBRANÇA 

INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUMINDENIZATÓRIO 

FIXADO EM R$15.000,00. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO IMPOSTA PARA 

R$5.000,00. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. I - 

Conforme reiteradas decisões desta Corte, o pagamento de débito 

decorrente de irregularidade no medidor de energia elétrica somente pode 

ser exigido do consumidor se restar constatado por meio de regular 

procedimento administrativo seguido de perícia técnica com a participação 

do usuário. II - Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pela má prestação dos 

serviços contratados, suportando diretamente uma indenização pelos 

prejuízos causados. III - In casu, resta incontroverso que houve indevida 

imputação de débito por consumo não faturado ao consumidor apelado, no 

valor de R$8.360,22 (oito mil trezentos e sessenta reais e vinte e dois 

centavos), sendo cabível o cancelamento da cobrança. IV -Pertinente a 

condenação por dano moral, visto que, de forma indubitável, houve abalo 

ao Apelado quanto à acusação de fraude não comprovada no consumo 

de energia de seu imóvel, com risco de suspensão do fornecimento do 

serviço e ameça da inserção de seus dados nos órgãos de restrição ao 

crédito. V - O quantumindenizatório por dano moral fixado em R$15.000,00 

(quinze mil reais) deve ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais), a 

fim de atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. VI - 

Apelo parcialmente provido à unanimidade. (TJ-MA - AC: 

00008715220158100001 MA 0531572017, Relator: CLEONICE SILVA 

FREIRE, Data de Julgamento: 02/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 10/05/2019 00:00:00) Portanto, diante do tratamento 

humilhante 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$3.000,00. 

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) 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; b) condenar a parte reclamada a 

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 por envolver ilícito 

contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); c) confirmar 

os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 27074662, 

remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento 

para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do 

princípio do contraditório; Sem custas e custas e honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 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. 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 1010906-85.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELENEO 

NERES DOS SANTOS SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

ELENEO NERES DOS SANTOS SOUZA ajuizou reclamação com pedido 

indenizatória em desfavor da VIVO S.A. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que resultou no 
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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.26514566 e arguiu as preliminares de documento imprescindível e 

ausência de interesse de agir. No mérito, sustentou a inexistência de culpa 

e ausência de dano moral. Ao final, postulou pela improcedência dos 

pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada no ID.30091378 e 

impugnação à contestação ID.26979297. 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 o documento de comprovação de recolhimento 

de custas não é imprescindível para o ajuizamento da ação, visto que foi 

apresentado documento de comprovação de hipossuficiência 

ID.29690482. Esclarecendo ainda que a apresentação de comprovante de 

residência não é imprescindível para o ajuizamento de reclamação perante 

o Juizado Especial Cível, visto que, nos termos do artigo 319, inciso II, do 

CPC, é necessário apenas que a inicial indique o endereço eletrônico, o 

domicílio e a residência das partes. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda veiculada com base em 

alegada ilegalidade do sistema de pontuação de crédito ofertada pela 

entidade cadastral. O comprovante de residência e, no caso, não é 

documento indispensável à propositura da demanda. Descabimento do 

indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. APELAÇÃO PROVIDA. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70057584260, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner 

Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, as preliminares devem ser 

afastadas. Ausência de Interesse de Agir. Segundo a Teoria da 

Asserção, o simples fato de a parte reclamante ter imputado à parte 

reclamada a prática de ato ilícito, independentemente da análise da tese de 

defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a demonstração 

de seu interesse processual. Entender de forma contrária violaria 

frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no 

artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, 

LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, 

uma vez constatada a não-observância de tais regras básicas, surge o 

interesse-necessidade para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que 

as condições da ação são vistas in satu assertionis ("Teoria da 

Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na 

petição inicial. Desse modo, o interesse processual exsurge da alegação 

do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado 

posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a 

não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” (STJ REsp 470.675/SP, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em análise do caso 

concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte 

reclamada causou dano moral à parte reclamante é suficiente para 

evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo razão a 

arguição preliminar de ausência de interesse processual, rejeita-se. 

Julgamento antecipado da lide. 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$99,98 (ID.24667097). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos 

apenas documentos apócrifos, contrato com assinatura de terceiro 

ID.26514565 e relatórios de utilização, ID.26514568, 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). 
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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. 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. 24667097, 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$99,98), entendo como 

razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$4.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção 

no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 

9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido 

contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte 

reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, 

o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte reclamada for 

pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO 

DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA 

JURÍDICA FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL 

ENUNCIADO 31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte reclamada seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. Dispositivo. Posto isso, proponho 

rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os 
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pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) 

declarar a inexistência do débito em nome da parte reclamante junto a 

parte reclamada; b) condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante 

a quantia de R$ 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; e d) 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 monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga ----

-------------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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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 1021917-14.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EVERALDO 

DOS SANTOS DUARTE REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo 

relevante EVERALDO DOS SANTOS DUARTE ajuizou reclamação 

indenizatória em desfavor do AZUL LINHAS AEREAS. Alegou que a 

reclamada atrasou o voo em mais de 4 horas, e que agiu de má-fé ao não 

alterar o horário de decolagem. Requereu condenação em danos morais. 

A parte reclamada foi regularmente citada e audiência de conciliação 

realizada (ID 29315325). A contestação foi apresentada no ID 29525499. 

Sustentou ausência de culpa pois o atraso fora menor de 4 horas, sendo 

indevida indenização por danos morais. Em seguida, foi juntada nos autos 

impugnação à contestação (ID 29843760). 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 

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 
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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 11/12/2019 às 

23h45 com chegada às 1h15 (ID 27676120). Todavia, como reconhecido 

pela parte reclamada, o voo chegou ao destino no dia 12/12/2019 às 3h20, 

ou seja, com atraso de 2h05, lapso este inferior ao legalmente permitido. 

Portanto, diante do atraso inferior a 4 horas, a conduta da parte reclamada 

não configura conduta ilícita. 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 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. 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 1000485-02.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ALBERTO 

JOSE SILVA ALMEIDA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo 

relevante ALBERTO JOSE SILVA ALMEIDA ajuizou reclamação 

indenizatória em desfavor do AZUL LINHAS AEREAS. Alegou que a 

reclamada alterou unilateralmente a passagem de João Pessoa/PB a 

Cuiabá/MT sem comunicação prévia, sabendo da alteração ao tentar 

realizar o check in. A parte reclamada foi regularmente citada e audiência 

de conciliação realizada (ID 29460445). A contestação foi apresentada no 

ID 29590089. Sustentou ausência de culpa em razão de ter comunicado a 

reclamante com a antecedência estabelecida em lei e com sua anuência. 

Em seguida, foi juntada nos autos impugnação à contestação (ID 

29864738). Em impugnação alegou que a reclamada somente comunicou 

por e-mail sobre a alteração do voo a um dia da viagem. 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 29460445), 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. 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. Em que se pese a juntada de gravação onde a 

reclamante concorda com a alteração do voo, este não possuí data de 

ocorrência, sendo que a reclamada não juntou qualquer comprovante de 

envio de email à reclamante com a antecedência requerida por lei. 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 
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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 

frustração de expectativa na viagem planejada, tem o condão de gerar o 

dano moral. Em exame do caso concreto, nota-se que os transtornos 

suportados durante a viagem é suficiente para a caracterização do dano 

moral na modalidade subjetiva. Isto porque, o fato tem o condão de 

proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. 

Portanto, diante do dano causado pela alteração unilateral, é devido o 

dano moral. Dano Material O dano material constitui prejuízo ou perda que 

atinge o patrimônio corpóreo de alguém. Diferentemente do dano moral, 

para o dano material não compreende dano hipotético ou eventual, logo, 

necessita, em regra, de prova efetiva. Nos termos do artigo 402 do Código 

Civil, os danos materiais podem ser 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 alteração de seu voo, no valor de 

R$ 140,80 (cento e quarenta reais oitenta centavos) . 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. Entretanto não entendo devida a indenização por danos materiais 

visto que os reclamantes despenderiam com alimentação mesmo sem a 

alteração do voo, sendo que estavam em outra cidade e que seu voo só 

partiria na noite do dia 5 de janeiro chegando mais tarde em Cuiabá/MT que 

o voo de reacomodação. Deste modo, indevida indenização por danos 

materiais. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum 

indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: 

compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, 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: a) 

indeferir pedido de indenização por danos materiais; e b) 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). 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 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. 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: 1002522-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO OLIVEIRA DIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 353 de 586



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002522-02.2020.8.11.0001 REQUERENTE: LEANDRO 

OLIVEIRA DIAS FERREIRA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo 

relevante LEANDRO OLIVEIRA DIAS FERREIRA ajuizou reclamação 

indenizatória em desfavor do GOL LINHAS AEREAS S.A. Alegou que ao 

tentar realizar check-in verificou a indisponibilidade de assentos, 

observando a prática de overbooking, assim teve de ser reacomodado em 

outro voo sem sua prévia comunicação. A parte reclamada foi 

regularmente citada (ID 29479352) e audiência de conciliação realizada (ID 

30029738). A contestação foi apresentada no ID 29923095. Sustenta que 

não praticou overbooking não havendo assim culpa, que a mudança de 

voo ocorreu devido à necessidade de mudança do voo do autor para uma 

aeronave com menor capacidade, sendo preciso a realocação de alguns 

passageiros. Em seguida, foi juntada nos autos impugnação à contestação 

(ID 30377848). 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 30029738), 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. 

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. 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 necessidade de alteração para uma aeronave com menor 

capacidade de passageiros. 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 alteração unilateral de contrato de transporte, 

nota-se que é culpa da companhia aérea, visto que se trata de situação 

previsível e esta tem que estar preparada, com equipes de plantão e 

material disponível, para a rápida solução do problema. Portanto, havendo 

hipótese de caso fortuito interno, 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, 
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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 

frustração de expectativa na realização do transporte nos moldes 

previamente estabelecidos, tem o condão de gerar o dano moral. Em 

exame do caso concreto, nota-se que os transtornos suportados em 

razão da alteração unilateral do contrato é suficiente para a 

caracterização do dano moral na modalidade subjetiva. Isto porque, o fato 

tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados como raiva, 

angústia e ansiedade. Portanto, diante do dano ao evento organizado, 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 

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). 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 

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. 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 1002510-85.2020.8.11.0001 AUTOR: JACKSON 

FRANCISCO COLETA COUTINHO REU: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo 

relevante JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO ajuizou reclamação 

indenizatória em desfavor do AZUL LINHAS AEREAS. Alega que a 

reclamada realizou alteração unilateral de seu voo, sem a sua anuência, 

que tentou se comunicar com a reclamada contudo sem sucesso. Arguiu 

que a alteração do voo para horário diferente do previamente contratado 

causou danos materiais, que prejudicou sua programação, tendo assim 

que adquirir novas passagens com horários adequados. A parte 

reclamada foi regularmente citada e audiência de conciliação realizada (ID 

30029710). A contestação foi apresentada no ID 30214055. Sustenta 

inexistência de culpa em razão de ter previamente comunicado o 

reclamante sobre a alteração do horário do voo, e que não é devido dano 

material visto que o reclamante simplesmente não apareceu para 

embarque não requisitando o cancelamento da passagem. Em seguida, foi 

juntada nos autos impugnação à contestação (ID 30734213). 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 30029710), 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. 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 
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transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente 

contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência 

mínima de 72 (setenta e duas) horas. § 1º O transportador deverá 

oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo 

a escolha ser do passageiro, nos casos de: I - informação da alteração 

ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e II - alteração do 

horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos 

voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao 

horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o 

horário após a alteração. § 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto 

em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador 

deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas 

à escolha do passageiro: I - reacomodação; II - reembolso integral; e III - 

execução do serviço por outra modalidade de transporte. Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto a análise 

comparativa do bilhete originariamente emitido (ID 28311128) e a 

informação de alteração do voo (ID 28311130), nota-se que a alteração de 

horário ocorreu com variação de mais de 6h05, ou seja, superior ao lapso 

permitido. Desta forma, tendo em vista que a alteração do horário do voo 

não observou o limite permitido, a conduta ilícita encontra-se 

caracterizada. 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 passageiro. 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 alteração unilateral de passagem com período 

superior permitido de tempo, nota-se que é culpa da companhia aérea, 

visto que se trata de situação previsível e esta tem que estar preparada, 

com equipes de plantão e material disponível, para a rápida solução do 

problema. Portanto, havendo hipótese de caso fortuito interno, 

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) Assim, a 

frustração de expectativa da prestação do serviço de transporte nos 

moldes contratados, tem o condão de gerar o dano moral. Em exame do 

caso concreto, nota-se que os transtornos suportados durante a tentativa 

de alteração do horário do voo é suficiente para a caracterização do dano 

moral na modalidade subjetiva. Isto porque, o fato tem o condão de 

proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. 

Portanto, diante do dano ao evento organizado, é devido o dano moral. 

Dano material O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o 

patrimônio corpóreo de alguém. Diferentemente do dano moral, para o 

dano material não compreende dano hipotético ou eventual, logo, 

necessita, em regra, de prova efetiva. Nos termos do artigo 402 do Código 

Civil, os danos materiais podem ser 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 do conserto do defeito apresentado 

em seu veículo, no valor de R$ 2.204,77. Analisando o conjunto fático 

probatório disponível nos autos, nota-se que o dano material encontra-se 

devidamente comprovado no valor de R$ 2.204,77 (ID 28311135), fazendo 

a parte reclamante jus à indenização pelos danos materiais. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 
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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$3.000,00. 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 a parte 

reclamante a quantia de R$2.204,77 (seis mil reais) a título de danos 

materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do 

efetivo prejuízo (20/12/2019, ID 28311135), cf. Súmula 43 do STJ), e juros 

da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

citação; e b) condenar a parte reclamada a 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 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, 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. 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

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017140-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MARCAL SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA OAB - MT24399/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1017140-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIANA 

MARCAL SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EZIO AUGUSTO 

TIERRE NUNES DE ALMEIDA 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: 2ª JEC Data: 

03/06/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 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: 1017143-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARI VASCONCELOS DANTAS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE FREITAS ARANTES OAB - MT11700-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017143-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ARI 

VASCONCELOS DANTAS JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FELIPE DE FREITAS ARANTES POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A. 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: 03/06/2020 Hora: 08:50 , 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: 1017157-85.2020.8.11.0001

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:

WESLEM MAX BORILE ALVES DE SOUZA (REU)

 

PROCESSO n. 1017157-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ASSOCIACAO 

DOS MORADORES DO BAIRRO JARDIM ITALIA II ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ALESSANDRA VEIGA BERTAIA POLO PASSIVO: WESLEM 

MAX BORILE ALVES 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: 2ª JEC Data: 03/06/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017166-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALVAREZ SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1017166-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JEFERSON 

ALVAREZ SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

03/06/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de 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: 1017190-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL DE FREITAS ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE FREITAS ARANTES OAB - MT11700-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017190-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAPHAEL DE 

FREITAS ARANTES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE DE 

FREITAS ARANTES POLO PASSIVO: DECOLAR.COM LTDA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

03/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021149-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO JACOB DE SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021149-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARILENE DE MORAES REQUERIDO: REINALDO JACOB DE 

SANTANA Vistos, etc. Constato nos autos, que parte executada no ID 

30225709, requer a suspensão da execução. Ademais, em movimentação 

posterior há manifestação da parte exequente, quanto ao pedido 

mencionado. Dessa feita, INTIMEM-SE, a parte requerente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste quanto ao ID 30225709. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012534-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HENRICK HOLZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012534-12.2019.8.11.0001. 

Vistos, etc. Intime-se a parte Autora, para no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca do depósito efetuado pela parte Requerida, conforme 

ID. 31502725. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017216-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017216-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RODRIGO 

ANTONIO SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/06/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017217-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARILENE DOS SANTOS MENEZES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REU)

 

PROCESSO n. 1017217-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DARILENE DOS 

SANTOS MENEZES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II 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: 03/06/2020 

Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017224-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017224-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WALTER 

RODRIGUES DA SILVA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

03/06/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017228-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RANNYELLE GONZAGA MOTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO JOSE BEZERRA RAMOS OAB - MT25092/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REU)

 

PROCESSO n. 1017228-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RANNYELLE 

GONZAGA MOTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELLO JOSE 

BEZERRA RAMOS POLO PASSIVO: INSTITUICAO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE-IEMAT 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: 03/06/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017231-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PEREIRA SEBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PEREIRA SEBA OAB - MT8722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017231-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA PAULA 

PEREIRA SEBA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA PAULA PEREIRA 

SEBA POLO PASSIVO: EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE 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: 

2ª JEC Data: 03/06/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 28 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017239-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIANE PACHECO DE QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1017239-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOCIANE 

PACHECO DE QUEIROZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: APARECIDO 

QUEIROZ 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: 2ª JEC Data: 03/06/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017245-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NETO CARDOSO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1017245-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE NETO 

CARDOSO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

03/06/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017251-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO PEREIRA RAMALHO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1017251-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABRICIO 

PEREIRA RAMALHO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

03/06/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017252-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SHOWING - INTELIGENCIA EMPRESARIAL E EDUCACIONAL LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1017252-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SHOWING - 

INTELIGENCIA EMPRESARIAL E EDUCACIONAL LTDA - ME ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: DAVID DA SILVA BELIDO POLO PASSIVO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/06/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 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: 1002640-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE RIBEIRO DA ROCHA (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 Número do Processo: 1002640-75.2020.8.11.0001 

Autora: ELIANE RIBEIRO DA ROCHA Ré: VIVO S/A PROJETO DE 

DESPACHO Vistos etc. OPINO por determinar a intimação da Autora, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentar, nos autos, seu 

comprovante de endereço, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321 do CPC/15. Após, devidamente certificado, 

retornem-se os autos à conclusão para sentença. Publicada no sistema 

PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de despacho a M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação. Paula Pinheiro de 

Souza Juíza leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de despacho 

elaborado pela juíza leiga para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Após, 

conclusos para sentença. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000524-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENILSON NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT26396/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000524-96.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: GENILSON NUNES DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA Vistos, etc. Considerando os 

embargos declaratórios opostos (ID. 31541394), INTIME-SE a parte 

embargada (GENILSON NUNES DE OLIVEIRA) 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
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017210-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STILO A CARD GESTAO DE CARTOES E DE CREDITO LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELENICE MARY JARDIM CURY TOLEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017210-66.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: STILO A CARD GESTAO DE CARTOES E DE CREDITO LTDA 

REQUERIDO: ELENICE MARY JARDIM CURY TOLEDO Vistos, etc. 

Cumpra-se, com urgência, na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado, considerando a audiência de conciliação designada para o dia 

18.5.020. Após, devolvam-se os autos à origem, com as homenagens 

deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações devidas. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no 

sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005002-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIA MARIA DE CARVALHO OAB - MT3733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARA MITIKO TANAKA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005002-84.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ASSOCIACAO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO 

REQUERIDO: CLARA MITIKO TANAKA Vistos, etc. Considerando os 

embargos declaratórios opostos (ID. 28953711), INTIME-SE a parte 

embargada (CLARA MITIKO TANAKA) 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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010759-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO REINALDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA MARIA CARCANHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010759-25.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCISCO REINALDO REQUERIDO: LUIZA MARIA 

CARCANHO Vistos, etc. Cumpra-se, na forma deprecada, servindo a 

cópia de mandado. Após, devolvam-se os autos à origem, com as 

homenagens deste juízo, procedendo-se às baixas e anotações devidas. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data 

registrada no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009521-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA FERNANDES DA SILVA AUGUSTO (EXECUTADO)

CARLOS EVANE AUGUSTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009521-68.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES 

EXECUTADO: RENATA FERNANDES DA SILVA AUGUSTO, CARLOS 

EVANE AUGUSTO Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que, em se 

tratando de execução de débitos de condomínio, impossível a 

apresentação do título extrajudicial em cartório, assim: I- Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. II- Havendo citação e efetuado o 

pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. III- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017028-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE RODOLFO DUARTE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT3844-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON RONDON (EXECUTADO)

MIRELLA ELAINE FARIA MARTINS RONDON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017028-80.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: GEORGE RODOLFO DUARTE DE OLIVEIRA EXECUTADO: 

EDSON RONDON, MIRELLA ELAINE FARIA MARTINS RONDON Vistos, etc. 

I- Trata-se de execução de título extrajudicial. Assim, intime-se o 

exequente, a fim de que apresente o original do título, na Secretaria da 

Vara, no prazo de 5 (cinco) dias, para que ele seja carimbado, sob pena 

de indeferimento da execução, nos termos do artigo 801, do CPC/15. 

Enunciado n.º 126, do FONAJE: 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). II- Após, cite-se 

a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a presente execução. III- Havendo citação e 

efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. IV- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

V- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. VI- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VII- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017143-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ARI VASCONCELOS DANTAS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE FREITAS ARANTES OAB - MT11700-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017143-04.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ARI VASCONCELOS DANTAS JUNIOR REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos, etc. Do exame dos autos, 

verifica-se que na petição inicial não há pedido de liminar. Sendo assim, 

considerando que já designada audiência de conciliação para o dia 

03.6.2020, às 08h50, 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 autora. 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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012688-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALOR SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIMEIRE GALLICO OAB - SP186275 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENILDETE ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA DA SILVA PEREIRA OAB - MT25769/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012688-30.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: VALOR SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR 

E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. EXECUTADO: ENILDETE ALVES 

DOS SANTOS Vistos, etc. Antes de qualquer decisão, intime-se a parte 

credora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca dos 

embargos à execução opostos pela parte devedora no id. 28902466. 

Após, renove-se a conclusão, na pasta de sentença. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. MARIA APARECIDA 

FERREIRA FAGO Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008523-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RAFAEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008523-03.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: BENEDITO RAFAEL DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

SAFRA S-A Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO INDENIZATÓRIA 

DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”, ajuizada por BENEDITO RAFAEL DE 

OLIVEIRA em face de BANCO SAFRA S.A. A parte promovente alega, em 

síntese, que o desconto efetuado em benefício de aposentadoria é 

indevido, pois desconhece o empréstimo, supostamente contratado com a 

empresa reclamada. Esclarece que, após receber diversas mensagens 

em sua linha telefônica, entrou em contato com a parte promovida, de 

imediato, e foi surpreendida com a notícia da mencionada contratação, no 

valor total de R$ 23.961,79 (vinte e três mil e novecentos e sessenta e um 

reais e setenta e nove centavos) a ser quitada em 54 (cinquenta e quatro) 

prestações de R$ 627,78 (seiscentos e vinte e sete reais e setenta e oito 

centavo) mensais. Ressalta, ainda, que, não autorizou o negócio jurídico e 

solicitou o cancelamento do empréstimo, contudo, teve seu pedido negado. 

No entanto, segundo narrado pela parte reclamante, jamais assinou a 

supracitada contratação e, em razão disso, realizou diversas reclamações 

administrativas, registrando, também, Boletim de Ocorrência sob o n.º 

2020.44448. Frustradas, porém, todas as tentativas de solução do 

impasse. Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e 

fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, 

dentre outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) a) que 

seja concedida, nos termos do artigo 273, I, do CPC, a Tutela Antecipada 

de forma initio littis e inaudita altera pars, para que o banco Reclamado 

providencie a imediata suspensão dos descontos do empréstimo 

consignado cujo valor da parcela mensal é de R$ 627,78 (seiscentos e 

vinte e sete reais e setenta e oito centavos) dos proventos do 

Reclamante, num prazo máximo de 24 horas, sem qualquer ônus a 

consumidora, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa 

Excelência; (...)” É o que merece ser relatado. DECIDO. Prepositivamente, 

observo que as leis que cuidam dos Juizados Especiais não tratam, 

especificamente, sobre as tutelas de urgência, como a requerida pela 

parte autora. Portanto, em casos tais, devem ser utilizadas, de forma 

subsidiária, as normas aplicáveis à espécie, desde que compatíveis com 

as peculiaridades próprias da Lei 9.099/95. Assim, verifica-se que o art. 

84, do Código de Defesa do Consumidor - Lei 8078/90, dispõe que: “Art. 

84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou 

não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou 

determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente 

ao do adimplemento. § 1º A conversão da obrigação em perdas e danos 

somente será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a 

tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. § 2º 

A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, 

do Código de Processo Civil). § 3º Sendo relevante o fundamento da 

demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é 

lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, 

citado o réu. § 4º O juiz poderá, na hipótese do § 3º ou na sentença, impor 

multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for 

suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o 

cumprimento do preceito. § 5º Para a tutela específica ou para a obtenção 

do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas 

necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e 

pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de 

requisição de força policial”. Por sua vez, prescreve o art. 300, do NCPC, 

que: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Aliado a essas normas, 

o ENUNCIADO 26 do FONAJE: “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” (nova redação – XXIV 

Encontro – Florianópolis/SC). No caso sub examen, como dantes narrado, 

a parte autora alega, em suma, irregularidade quanto ao desconto 

efetivado em sua aposentadoria, porquanto desconhece o suposto 

contrato de empréstimo, pois nunca celebrou tal tipo de negócio jurídico 

com a empresa promovida. Pede, pois, liminarmente e em síntese, como 

transcrito alhures: “(...) a) que seja concedida, nos termos do artigo 273, I, 

do CPC, a Tutela Antecipada de forma initio littis e inaudita altera pars, para 

que o banco Reclamado providencie a imediata suspensão dos descontos 

do empréstimo consignado cujo valor da parcela mensal é de R$ 627,78 

(seiscentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos) dos proventos 

do Reclamante, num prazo máximo de 24 horas, sem qualquer ônus a 

consumidora, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa 

Excelência; (...)” Todavia, da análise das razões expostas e dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que a 

antecipação de tutela específica se apresenta nebulosa, nesta fase de 

cognição sumária, porquanto, não obstante a aparente relevância do 

fundamento invocado, as alegações estão fundadas em informações 

unilaterais da parte autora, o que torna temerária a concessão da 

providência reclamada. Prudente, pois, o aguardo da formação do 
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contraditório e da dilação probatória. Outrossim, conforme irrompe das 

normas legais, o deferimento da antecipação de tutela pressupõe a 

existência de elemento probatório apto a evidenciar a veracidade do 

direito, formando um juízo seguro de probabilidade sobre o alegado, o que 

ocasiona o convencimento da verossimilhança do pedido. Dessa forma, a 

existência de prova inequívoca tem como consequência a formação de um 

juízo positivo acerca das pretensões da parte reclamante e, com isso, 

autoriza o deferimento do pedido de tutela antecipada, pressupostos 

esses não preenchidos no presente caso. Além disso, a despeito da 

argumentação expendida pela parte promovente, não há como apreciar a 

liminar requestada sem incursionar no mérito da questão, o que é defeso, 

nesta oportunidade, uma vez que se trata de fase meramente introdutória 

do processo, devendo ser objeto de definitiva apreciação em sentença. 

Em conclusão, nesta fase inicial, examinadas as arguições e a situação 

posta, verifico que não subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada no tocante à pretensão da parte 

promovente. Com essas considerações, INDEFIRO a tutela de urgência 

pretendida. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as partes, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. Cite-se. Intimem-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017140-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MARCAL SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA OAB - MT24399/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017140-49.2020.8.11.0001. 

AUTOR: FABIANA MARCAL SANTANA REU: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E 

MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA”, ajuizada 

por FABIANA MARCAL SANTANA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

A parte promovente alega, em síntese, irregularidade quanto às faturas 

emitidas pela empresa reclamada, nos valores de R$ 47,07 (quarenta e 

sete reais e sete centavos) e R$ 44,99 (quarenta e quatro reais e noventa 

e nove centavos), ao argumento de que não houve negócio jurídico 

firmado entre as partes. Esclarece que, no final do ano de 2019, entrou em 

contato com a parte promovida a fim de contratar os serviços por ela 

prestados. Contudo, o atendimento foi negado e, com isso, não celebraram 

o contrato, razão porque foi surpreendida com as mencionadas 

cobranças encaminhadas no mês subsequente. Na oportunidade, informa, 

a parte autora, que, apesar de discordar com os boletos gerados, efetuou 

o pagamento de ambos no dia 17.3.020, conforme comprovante 

apresentado nos autos (ID. 31574814). Relata, ainda, que: “a Ré de forma 

unilateral, sem o consentimento ou nova solicitação da autora, liberou os 

serviços de telefonia sem qualquer aviso, vindo a efetuar cobranças que 

continuam até a presente data”. Aduz que realizou diversas reclamações 

administrativas, conforme protocolo de atendimento n.º 20196738944367. 

Frustradas, porém, todas as tentativas de solução do impasse. Em face 

dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos 

jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, dentre outras 

alegações e providências, requer liminarmente: “(...) b) Concessão da 

tutela provisória de urgência antecipada, nos termos do art. 300 do CPC e 

art. 84 do CDC, para que a requerida cesse o fornecimento do plano não 

contratado, bem como, se abstenha de efetuar cobranças e a inserção do 

nome da requerente no rol de maus pagadores, sob pena de multa. (...)” É 

o que merece ser relatado. DECIDO. Da análise dos elementos e das 

circunstâncias que envolvem o caso, concluo que o pedido de 

antecipação de tutela específica merece acolhimento. Isso porque se 

extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que 

o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação, liminarmente, ou 

determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao 

do adimplemento, desde que estejam preenchidos e presentes dois 

requisitos obrigatórios, quais sejam, relevância do fundamento da 

demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Já o artigo 

300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será 

concedida, quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, tendo como base 

o que ordinariamente acontece (art. 375, do CPC e 5º, da Lei 9.099/95) e 

considerando que a prova da existência da dívida somente pode ser feita 

pela parte promovida, concluo que esse fator é suficiente para evidenciar 

a probabilidade do direito. Ademais, como cediço, nesta fase processual, 

não há outros elementos documentais disponíveis à parte promovente que 

poderiam contribuir com suas alegações, razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste momento, 

presumir os fatos a seu favor. Além disso, as declarações da parte 

autora, na hipótese, até que se prove o contrário, merecem crédito, o que 

autoriza a antecipação da tutela específica, para que não ocorra dano de 

difícil reparação. Outrossim, o restritivo de crédito ocasiona risco de dano, 

pois, uma vez negativada a dívida em seu nome, a parte requerente fica 

impedida de realizar transações comerciais a prazo e de obter 

empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. Por outro lado, as 

medidas pleiteadas, quais sejam, para cessar o fornecimento dos serviços 

não contratados e se abstenha de cobrá-los, bem como de inserir o nome 

da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, não trarão nenhum 

prejuízo à empresa promovida, visto que tais determinações não 

representam perigo de irreversibilidade, já que essas providências 

poderão ser efetivadas, normalmente, após a sentença ou mesmo antes, à 

vista de documentos oferecidos pela parte reclamada, situação em que 

não se aplica o óbice do § 3º, do artigo 300, do Código de Processo Civil. 

Diante do exposto, porque preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a 

tutela de urgência antecipada, para determinar que a parte promovida, na 

forma postulada, ”cesse o fornecimento do plano não contratado, bem 

como, se abstenha de efetuar cobranças e a inserção do nome da 

requerente no rol de maus pagadores”. E, se porventura já tenha sido 

efetivada a inserção de seus dados, que proceda à retirada deles dos 

cadastros de inadimplentes, não podendo ultrapassar 24 (vinte e quatro) 

horas. Arbitro, para a hipótese de descumprimento da medida, multa fixa 

no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Por fim, antevendo a relação de 

consumo entre as partes, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória 

do consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte promovida 

esse encargo. Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

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

sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008155-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA PEREIRA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/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 DECISÃO Processo: 1008155-91.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VERA LUCIA PEREIRA BARROS REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que proferida 

sentença de mérito (ID. 29529181), pelo Douto colega, Dr. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira, Juiz de Direito em substituição legal, por via da qual julgou 

extinto processo, sem resolução de mérito, nos seguintes termos: “Vistos, 

etc. Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA 

ESPECÍFICA”, ajuizada por VERA LUCIA BARROS DE OLIVEIRA em face de 

ÁGUAS CUIABÁ S/A. Relatório dispensado, nos termos da lei. Do exame 

dos presentes autos, reconheço, de ofício, a conexão com o processo n.º 

1005913-59.2020.8.11.0002, porquanto trata-se de demandas que 

envolvem as mesmas partes, causa de pedir e pedido. A presente 

demanda (1008155-91.2020.8.11.0001), foi ajuizada em 20.02.2020, às 

19h05, na qual a promovente sustenta, por meio da patrona Dra. Natalia 

Rafaela Siqueira Goulart, OAB-MT n.º 26935, em síntese, que a empresa 

reclamada interrompeu o fornecimento de água em sua residência, 
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registrada na matrícula n.º 191516-6, de forma indevida, haja vista a 

quitação do débito negociado entre as partes. No final, depois de expostos 

os fatos e de reportar-se aos argumentos jurídicos pertinentes, requereu, 

liminarmente: “(...) 3. Inaudita altera pars, seja deferida tutela específica, 

no sentido de "mandar" a requerida, "religar a água", no endereço de 

residência da requerente, no prazo de 48(quarenta e oito) horas; sob 

pena de assim não procedendo a requerida, ser compelida ao pagamento 

de uma multa diária na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de 

tornar a medida jurisdicional efetiva; (...)” Ocorre que, a parte autora 

ajuizara, minutos antes, mais precisamente em 20.02.2020, às 18h45, por 

meio da mesma patrona acima descrita, a ação n.º 

1005913-59.2020.8.11.0002, relativa à mesma obrigação questionada no 

feito supracitado, bem como o pedido liminar. Verifica-se, pois, a 

litispendência, conforme previsto no artigo 337, § 1º, do Código de 

Processo Civil, visto que a promovente ajuizou ação idêntica à outra em 

tramitação. “Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: 

(...) VI - litispendência; (...) § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa 

julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é 

idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de 

pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência quando se repete ação que 

está em curso. (...)” Ainda nesse contexto, estabelece o art. 485, V, do 

CPC, que ocorre a extinção do processo, sem resolução do mérito, 

quando o juiz acolher a alegação da perempção, litispendência ou da coisa 

julgada. “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: V - reconhecer a 

existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;” Além 

disso, o § 3º, do supramencionado dispositivo legal (art. 485, CPC), 

prescreve que: “O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos 

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

não ocorrer o trânsito em julgado”. (grifei) Ante o exposto, nos termos do 

art. 485, V, e § 3º, do CPC, indefiro a inicial, JULGANDO EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ante o reconhecimento da 

litispendência ocorrida no feito acima indicado. Intimem-se e, transitada em 

julgado, ao arquivo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal”. Na sequência, pela petição de ID. 29560734, 

a parte autora pugna pela reconsideração da supratranscrita sentença. 

Entretanto, concluo que não merece acolhimento o pedido de 

reconsideração, porque os fundamentos naquela expostos bem resistem 

às alegações da parte requerente. Ante o exposto, quanto ao pedido de 

reconsideração, MANTENHO a sentença lançada no ID. 29529181, pelos 

seus próprios fundamentos, por concluir que não há fatos novos capazes 

de modificar os motivos dantes externados. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003704-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AREL IUGA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA REGINA DE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003704-23.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: AREL IUGA LTDA - ME EXECUTADO: ANGELA REGINA DE 

MOURA Vistos, etc. Trata- se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO da 

decisão que indeferiu a execução, formulado por AREL IUGA LTDA no ID 

31510137. A parte autora pretende a reconsideração da decisão que 

indeferiu a execução, nos termos do artigo 924, I, do CPC/15, ao 

argumento de que houve equívoco da Secretaria deste Juízo, a qual não 

procedeu a juntada do título executivo apresentado pela parte exequente, 

em atenção ao despacho inicial (id. 31510137). Do exame dos autos, 

especialmente da petição constante do id. 31510137, bem como certidão 

do Senhor Gestor Judiciário, relatando problemas técnicos na juntada do 

documento, concluo que merece acolhimento o pedido de reconsideração, 

considerando que efetivamente demonstrado o cumprimento do despacho. 

Diante disso, DEFIRO o pedido de reconsideração constante do id. 

31510137 e, em consequência, torno nula a decisão que indeferiu a 

execução (id. 1390486), determinando o prosseguimento do feito, nos 

termos do despacho inicial. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, 

data registrada no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003688-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AREL IUGA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMARICE PINHEIRO FEITOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003688-69.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: AREL IUGA LTDA - ME EXECUTADO: DAMARICE PINHEIRO 

FEITOSA Vistos, etc. Trata- se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO da 

decisão que indeferiu a execução, formulado por AREL IUGA LTDA no ID 

31511003. A parte autora pretende a reconsideração da decisão que 

indeferiu a execução, nos termos do artigo 924, I, do CPC/15, ao 

argumento de que houve equívoco da Secretaria deste Juízo, a qual não 

procedeu a juntada do título executivo apresentado pela parte exequente, 

em atenção ao despacho inicial (ID. 31511003). Do exame dos autos, 

especialmente da petição constante do ID. 31511003, bem como certidão 

do Senhor Gestor Judiciário, relatando problemas técnicos na juntada do 

documento (ID. 31591555), concluo que merece acolhimento o pedido de 

reconsideração, considerando que efetivamente demonstrado o 

cumprimento do despacho. Diante disso, DEFIRO o pedido de 

reconsideração constante do ID. 31511003 e, em consequência, torno 

nula a decisão que indeferiu a execução (ID. 13191382), determinando o 

prosseguimento do feito, nos termos do despacho inicial. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004251-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AREL IUGA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ABREU DOS SANTOS CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004251-63.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: AREL IUGA LTDA - ME EXECUTADO: CRISTIANE ABREU DOS 

SANTOS CASTRO Vistos, etc. Trata- se de PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO da decisão que indeferiu a execução, formulado por 

AREL IUGA LTDA no ID 31511745. A parte autora pretende a 

reconsideração da decisão que indeferiu a execução, nos termos do 

artigo 924, I, do CPC/15, ao argumento de que houve equívoco da 

Secretaria deste Juízo, a qual não procedeu a juntada do título executivo 

apresentado pela parte exequente, em atenção ao despacho inicial (ID. 

31511745). Do exame dos autos, especialmente da petição constante do 

ID. 31511745, bem como certidão do Senhor Gestor Judiciário, relatando 

problemas técnicos na juntada do documento (ID. 31591562), concluo que 

merece acolhimento o pedido de reconsideração, considerando que 

efetivamente demonstrado o cumprimento do despacho. Diante disso, 

DEFIRO o pedido de reconsideração constante do ID. 31511745 e, em 

consequência, torno nula a decisão que indeferiu a execução (ID. 

31392520), determinando o prosseguimento do feito, nos termos do 

despacho inicial. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data 

registrada no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000737-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALLESSANDRA CORINGA E SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

ANAILTON SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID WENER FARINELLI SERILO OAB - MT19592-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000737-05.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANAILTON SILVA SANTOS, ALLESSANDRA CORINGA E 

SOUSA SANTOS REQUERIDO: MRV PRIME PROJETO MT C 

INCORPORACOES SPE LTDA Vistos, etc. Acolho a justificativa 

apresentada pela primeira parte promovente, qual seja, ANAILTON SILVA 

SANTOS (ID. 30241619), com fundamento no princípio da veracidade e 

boa-fé objetiva, nos termos dos artigos 5º e 6º, do CPC. Dessa forma, 

designe-se nova data para audiência de conciliação, intimando-se as 

partes para comparecimento ao ato. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, 

data registrada no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016562-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI OCTAVIANO DE OLIVEIRA (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)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016562-86.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCIELI OCTAVIANO DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A Vistos, etc. 

Dispenso relatório nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. A parte 

reclamante pugnou pela desistência da ação, conforme petição constante 

do id.: 31512709. Assim, entendo que deve ser aplicado o Enunciado nº 

90 do FONAJE: “A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Diante disso, 

para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, 

sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Fica revogada eventual decisão de tutela de 

urgência já proferida. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquivem-se os 

autos, nos termos do Enunciado/MT n.º 12. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010113-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMMILLY KALLINY FORTUNATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA OAB - MT19593-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010113-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EMMILLY KALLINY FORTUNATO REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A., KROTON EDUCACIONAL S/A Vistos, etc. Do exame 

dos autos, observo que a parte autora, por intermédio das petições de ID. 

31048300, 29827640 e 31048300, requer a aplicação da multa arbitrada 

em sentença, consoante determinação judicial descumprida, ao argumento 

de que a empresa reclamada efetua cobranças indevidas e impede o 

acesso ao portal do aluno. Na oportunidade, ressalta que devido à 

pandemia do COVID-19, as instituições atuam somente da modalidade 

“on-line” (EAD), utilizando o sistema virtual por meio do qual são realizadas 

as provas e atividades acadêmicas. Instada a manifestar-se (ID. 

31218251), a parte promovida apresenta apenas “os documentos em 

anexos comprovando o cumprimento das obrigações, no sentido de que 

foram baixados os débitos de R$ 3.111,26, referente aos meses de março 

de 2019, julho 2019 e setembro”. Efetivamente, assiste razão à parte 

autora, visto que fixada, na sentença, multa no importe de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), em caso de descumprimento da decisão (ID. 27227303), 

reiterada na decisão de ID. 31218251. Diante disso, INTIME-SE a parte 

reclamada para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, PROCEDA à 

liberação do acesso ao “portal do aluno”, vinculado à matrícula n.º 

3295366202, da parte autora, sob pena de majoração da multa já aplicada 

para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Outrossim, considerando o 

descumprimento da determinação judicial, cabível a aplicação da multa 

aplicada, na sentença, devendo a empresa reclamada ser intimada para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor devido (R$ 5.000,00 - cinco mil 

reais), sob pena de incidir a multa legal sobre o débito, nos termos do 

artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, bem como a realização de 

penhora "on-line". Intimem-se. Cumpra-se, por meio de Oficial de Justiça, 

ante a urgência que o caso requer. Cuiabá, MT, data registrada no 

sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009342-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NOHYELLID HUGUENEY FRANCO LOBO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT8062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009342-71.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NOHYELLID HUGUENEY FRANCO LOBO DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Trata-se de embargos de 

declaração em que a parte embargante alega que a sentença (ID. 

27631318) 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. 27631318), 

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 
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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. 27631318) 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: 1008247-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CAROLINA DOS SANTOS MAZZINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008247-06.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CAMILA CAROLINA DOS SANTOS MAZZINI REQUERIDO: 

LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos, etc. Trata-se de embargos de 

declaração em que a parte embargante alega que a sentença (ID. 

26526653) padece de contradição quanto à análise do fatos e 

documentos apresentados nos autos, bem como do pedido de audiência 

de instrução. 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. 26526653), 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. 26526653) não padece de dúvida, obscuridade, contradição 

ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Posto 

isso, DESACOLHO os embargos. Intimem-se. Cumpra-se. Preclusas as 

vias recursais, arquive-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018020-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON CESAR DA GUIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018020-75.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME EXECUTADO: 

MILTON CESAR DA GUIA Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração 

em que a parte embargante alega que a sentença (ID. 26594234) padece 

de obscuridade, contradição e omissão quanto à análise do fatos e 

documentos apresentados nos autos. Desta feita, passo a análise do 

recurso oposto. Conheço dos embargos porque tempestivos. No mérito, 

DESACOLHO os embargos. Infere-se que a parte embargante, por 

discordar com a fundamentação declinada na sentença (ID. 26594234), 

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 
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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. 26594234) 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: 1010346-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANA PATRICIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANE PAREJA OAB - MT4249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MARTINSS (REQUERIDO)

JOSE AGNELO CORBELINO SOUZA (REQUERIDO)

SBT CUIABA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010346-46.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUZIANA PATRICIA DE SOUZA REQUERIDO: SBT CUIABA, 

JOSE AGNELO CORBELINO SOUZA, RICARDO MARTINSS Vistos, etc. 

Trata-se de embargos de declaração em que a parte embargante alega 

que a sentença (ID. 27454483) padece de omissão quanto à análise dos 

fatos e documentos apresentados nos autos, bem como obscuridade no 

tocante ao arbitramento da condenação. 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. 27454483), 

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. 27454483) não padece de 

dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de 

cabimento dos aclaratórios. Posto isso, DESACOLHO os embargos. Por 

derradeiro, abstenho-me, por ora, de condenar a embargante em litigância 

de má-fé, sem prejuízo de nova apreciação no caso de ingresso de 

recursos temerários ou em recalcitrância. Intimem-se. Cumpra-se. 

Preclusas as vias recursais, arquive-se. Cuiabá, MT, data registrada no 

sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002028-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KETHLLYN PINTO GADDA (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: 1002028-40.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: KETHLLYN PINTO GADDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Trata-se de “AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, ajuizada por KETHLLYN PINTO 

GADDA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, segundo cadastrado no 

sistema eletrônico pertinente, distribuída no dia 21.01.020. Após o trâmite 

regular do feito, elaborado, pela Juíza Leiga, o projeto de sentença de 

mérito, por via do qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais 

(ID. 31165949), sem custas e honorários, nos seguintes termos: 

“PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 

9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau 

de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de 

arcar com custas e despesas, deverá ser formulada em segunda 

instância, caso haja prolação de recurso. DO VALOR DA CAUSA Resta 

evidenciar que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido à 

esse título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de 

Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade 

de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, havendo 

representação técnica por Advogado, e, uma vez deixado ao arbítrio do 

juízo, a quantificação do dano moral perseguido, o valor da causa deve 

ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 292, II e 

V, para o teto dos juizados especiais, à ocasião da distribuição da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 366 de 586



demanda. OPINO, portanto, em fixar o valor da causa em R$ 41.560,00 

(quarenta e um mil e quinhentos e sessenta reais). DO COMPROVANTE DE 

NEGATIVAÇÃO A Ré questiona a idoneidade do comprovante de 

negativação apresentado pela Autora. No entanto, o documento de Mov. 

28203332 foi expedido sítio eletrônico Pro Busca, e registra consulta 

vinculada ao SCPC, sendo, portanto, hábil para os fins a que se destina. 

Observo, ainda, que a Ré não apresentou qualquer contraprova que o 

desconstituísse, razão pela qual OPINO por aceitá-lo para todos os fins 

processuais. DO SEGREDO DE JUSTIÇA E, antes de adentrar ao mérito, 

vislumbro que a Ré suscita que, caso necessário, o feito tramitasse sob 

segredo de justiça, em razão dos documentos juntados à defesa (Mov. 

30137042), que representariam extrato de uso da linha. Observo que tal 

providência não se faz imprescindível, haja vista que os dados pessoais 

da Autora sequer são mencionados nos aludidos documentos. DO MÉRITO 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO Superadas as nuances acima. NO 

MÉRITO, da análise da questão discutida nos autos, verifico que não há 

necessidade de produção de provas em audiência de instrução, uma vez 

que a eventual contratação deveria ser demonstrada mediante a simples 

juntada do contrato assinado pela Autora, e da fatura representando o 

débito no valor negativado, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. Pois bem. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais, proposta pela Autora em desfavor à Ré. Em síntese, a 

Autora questiona a idoneidade do débito que acarretou na inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito, à pedido da Ré, no valor de R$ 

116,00 (cento e dezesseis reais), bem como reconhecer os danos morais 

sofridos. Consigna-se que a Autora nega a existência de vínculo 

contratual com a Ré. Oportunizada a conciliação (Mov. 29875237), as 

partes compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. Em defesa tempestiva (Mov. 30136339), a Ré fundamenta a 

negativação em suposto exercício regular de direito, e pleiteia pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação não apresentada, embora 

a Autora tivesse ciência do prazo e da importância de tal manifestação. 

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 do artigo 17º 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 

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. Observo que a Autora nega a existência de vínculo contratual entre 

as partes. Para que a Ré seja responsabilizada, faz-se necessário a 

presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. 

Apesar da irresignação da Ré, analisando os autos verifico que a mesma 

não acostou aos autos nenhuma prova hábil a demonstrar que a autora 

teria, efetivamente, qualquer débito pendente em seu nome, sequer 

relação jurídica consigo. Não trouxe o contrato específico, mas, apenas, 

telas sistêmicas unilaterais, facilmente manipuláveis, as quais “não se 

prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo 

consumidor.” (CORREA, Lamisse Roder Feguri Alves Correa. Recurso 

inominado cível nº 73520852018110001/2016. J. em 13 Set. 2016. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 14 Nov. 2018.) E a Ré assevera, ainda, que 

a Autora era possuidora de uma linha específica. No entanto, não 

apresentou qualquer pedido de habilitação, sequer contrato assinado pela 

Autora. Os documentos de Mov. 30137041 e 30137042 são unilaterais e 

não são hábeis à legitimar a negativação. 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 

genéricas, que não desconstituem, extinguem ou modificam as alegações 

da autora, nem legitimam a cobrança e a negativação. Verifica-se o ato 

ilícito da Ré, na negligência no lidar com a consumidora, seja por cobrar 

débitos 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: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INCLUSÃO 

INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA 

INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE 

INDENIZAR PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS. 1. A parte ré não logrou 

êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a origem do débito inscrito 

perante os órgãos de proteção ao crédito, ônus que lhe incumbia e que 

era de fácil acesso. Bastava apresentar o contrato assinado pela autora, 

demonstrando a contratação de financiamento. A tela do sistema interno 

não se presta para comprovar a origem do débito, impondo-se a 

declaração de sua inexistência e exclusão do registro nos órgãos de 

restrição ao crédito. 2. Ausente a prova do pagamento dos valores 

cobrados pela ré, não há nenhum valor a ser restituído. 3. Danos morais 

configurados, uma vez que a inclusão indevida da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida inexistente é conduta ilícita que causa 

sérios danos extrapatrimoniais ao consumidor. 4. Quantum arbitrado em 

R$ 9.300,00 a fim de atingir o caráter compensatório e punitivo, bem como 

adequado aos parâmetros utilizados pelas Turmas Recursais em casos 

semelhantes, especialmente considerando que se trata de uma única 

inscrição em nome da autora e ausência de contribuição do consumidor 

acerca dos fatos narrados nos autos. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (DREHER, Glaucia 

Dipp. Recurso inominado n. 71006994925. J. em 14 Set. 2017. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) RECURSO INOMINADO - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

REFERENTE AOS CONTRATOS QUE GERARAM A INSCRIÇÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA E INSCRIÇÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DÉBITOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DE 

ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE -MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor 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 e, portanto, 

dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. Assim, 

restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, o dano 

moral resta configurado. Manutenção da sentença em todos os seus 

termos. Condenação da Recorrente ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. (PERUFO. Lucia. RI 456/2013. J. em 15 Out. 2013. Disp. Em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 17 Abr. 2017.) TELEFÔNICA. TELEFONIA. 

SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN 

RE IPSA. 1. Não havendo provas da efetiva contratação dos serviços pelo 

consumidor, a cobrança do preço deles é indevida. 2. Imagens das telas 

do sistema interno da fornecedora (prints) que não fazem prova contra o 

consumidor que delas não participa. Prova unilateral inútil quando isolada. 

3. Inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito 

que gera, quando indevida, danos morais in re ipsa, se não houver outra 

inscrição anterior ou concomitante lícita. 4. Valor dos danos morais que 

não merecem redução, uma vez que meses antes da inscrição o 

consumidor comunicou a ré sobre cobranças indevidas e ela nada fez 

para solucionar o problema, exceto inscrever o nome da vítima nos órgãos 

de proteção ao crédito. 5. Recurso inominado a que se conhece e ao qual 

se nega provimento. (ROISIN, Chistopher Alexander. Recurso inominado n. 

1004511-67.2018.8.26.0010. J. em 04 Fev. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 12 Fev. 2019.) 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 

segurança necessária, e, ainda, não apresentando nenhuma conduta hábil 

a mitigar os danos causados. Vê-se que, independentemente de fraude ou 

má-organização interna, a responsabilidade neste caso é objetiva e 
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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 por 

ANULAR eventual negócio jurídico relativo ao contrato n 0240366724, e 

por declarar a inexigibilidade da dívida ora discutida, no valor de R$ 116,00 

(cento e dezesseis reais), lançada em 08/07/2016. 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, acima 

discriminado, 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, no valor de R$ 116,00 (cento e dezesseis 

reais), lançada em 08/07/2016, relativa ao contrato nº 0240366724, caso a 

Ré não o faça. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS Analisando o pleito 

pela reparação de danos morais, tem-se que o apontamento dos dados da 

Autora, nos órgãos de proteção ao crédito, por débito cujo vínculo a Ré 

não conseguiu demonstrar, constitui falha na prestação do serviço, e 

causa danos de ordem moral à Autora, posto que expõe o seu nome e 

imagem, de maneira indevida, e tolhe o seu direito ao crédito, passando ao 

mercado de consumo, de maneira geral, a impressão de que o mesmo é 

inadimplente com suas obrigações. Em casos semelhantes, já se 

posicionou a jurisprudência pátria: DANO MORAL Negativação do nome da 

recorrida, sem justa razão Inexistência de relação jurídica que desse 

lastro à conduta - Dano moral configurado - Manutenção da r. sentença de 

primeiro grau que arbitrou a indenização no valor de R$12.000,00. 

( V I L L A R ,  C l a u d i o  T e i x e i r a .  R e c u r s o  i n o m i n a d o 

3004013-64.2013.8.26.0477. J. em 24 Abr. 2015. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 24 Ago. 2017.) Nesses moldes, tem-se 

flagrante o dano moral, e o nexo causal necessário está fartamente 

demonstrado com a negativação indevida que se paira sob o nome do 

Autora, expondo-o de forma irregular, sem que, contudo, a Ré obtivesse 

êxito em demonstrar a sua pertinência, razão pela qual OPINO por deferir o 

pleito pelos danos morais. 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, o que entendo pertinente arbitrar na 

proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DO PEDIDO CONTRAPOSTO - 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA 

JUSTIÇA Não tendo a Ré logrado êxito em comprovar, de maneira 

inequívoca, a existência do vínculo contratual entre as partes, OPINO por 

indeferir os pedidos formulados à defesa no que diz respeito à 

condenação da Autora em litigância de má fé e ato atentatório à dignidade 

da justiça, posto que ausentes os requisitos dos artigos 79 e 80 do 

CPC/15. No mesmo sentido, OPINO por indeferir o pedido contraposto 

formulado à defesa. Sob esse contexto, ante todo o exposto e 

fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as 

partes: 1. OPINO em fixar o valor da causa em R$ 41.560,00 (quarenta e 

um mil e quinhentos e sessenta reais), com determinação à r. Secretaria 

para que adote as providências necessárias à retificação junto ao sistema 

PJE. 2. OPINO por afastar a irresignação da Ré quanto ao extrato de 

negativação apresentado pela Autora. 3. OPINO por indeferir o pedido 

formulado pela Ré, à defesa, no que tange ao trâmite processual sob 

sigilo. 4. NO MÉRITO, comprovados o dano, a culpa e o nexo de 

causalidade que os une, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos 

pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para 

reconhecer a relação de consumo, e deferir a inversão do ônus da prova 

em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 5. OPINO por 

ANULAR eventual negócio jurídico relativo ao contrato n 0240366724, e 

por declarar a inexigibilidade da dívida ora discutida, no valor de R$ 116,00 

(cento e dezesseis reais), lançada em 08/07/2016. 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, acima discriminado, 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, no valor de R$ 116,00 (cento e dezesseis reais), lançada em 

08/07/2016, relativa ao contrato nº 0240366724, 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$ 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 (08/07/2016 – Mov. 28203332), e a correção monetária a partir da 

homologação do presente projeto, pela Douta Magistrada. 10. Por fim, 

OPINO por indeferir os pedidos formulados pela Ré, à defesa, no que diz 

respeito à condenação da Autora ao pagamento do pedido contraposto, e, 

ainda, em litigância de má fé e ato atentatório à dignidade da justiça. 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”. O respectivo projeto de sentença foi homologado, no dia 

16.4.020 (ID. 31165949). Dessa sentença, opostos, pela empresa 

promovida/embargante, qual seja, VIVO S.A., EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO (ID. 31520513), considerando haver omissão e 

obscuridade, quanto aos fatos e documentos apresentados nos autos, 

bem como rechaça a condenação sofrida no concernente aos danos 

morais. É o que merece ser relatado. DECIDO. Os embargos de declaração 

estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às 

decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo os artigos 48 e 49, 

da Lei 9.099/95, que: “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. Art. 

49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou 

oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão”. Por 

sua vez, o artigo 494, do Código de Processo Civil, estabelece que: “Art. 

494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, 

de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de 

cálculo; II - por meio de embargos de declaração”. E o artigo 1.022, desse 

mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos 

seguintes termos: “Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. 

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se 

manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II 

- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” No caso 

sob apreciação, conforme relatado, os presentes embargos foram 

opostos, pela parte reclamada/embargante, alegando os vícios de omissão 

e obscuridade quanto às provas apresentadas, especialmente, no tocante 

as telas sistêmicas pertinentes, ao fundamento de que são lícitas e 

comprovam a existência contratual entre as partes. À vista disso, rechaça 

a condenação arbitrada quanto aos danos morais e pugna pela 

declaração de existência do débito questionado. No entanto, a despeito 

dos arrazoados do embargante, não houve omissão ou obscuridade a 

serem supridos, na decisão hostilizada. Com efeito, basta uma leitura da 

sentença dantes mencionada (ID. 31165949), para se constatar que a 

argumentação ali utilizada foi, deveras, consoante os fatos narrados e 

contestados, apresentados nos autos. Vê-se, pois, que a parte 

embargante tenta a reforma da decisão perante este juízo. Incabível, 

contudo, a via eleita, devendo ela valer-se, querendo, do recurso 

apropriado e hábil ao reexame da causa. Com essas considerações e 

ante tudo o mais que dos autos consta, conheço dos presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID. 31520513), porque preenchidos os 

requisitos de admissibilidade do recurso, porém, os REJEITO, em face da 
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inexistência de omissão e obscuridade, entre as proposições na sentença 

embargada (ID. 31165949), persistindo essa, em consequência, tal como 

está lançada. Intimem-se e prossiga, na forma do procedimento. 

Cumpra-se, observando as formalidades legais. 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: 1018579-32.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DALIANA QUINTEIRO MORAES REQUERIDO: LOJAS 

AMERICANAS S.A. Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO 

DE TUTELA DE URGENCIA”, ajuizada por DALIANA QUINTEIRO MORAES 

em face de LOJAS AMERICANAS S.A., segundo cadastrado no sistema 

eletrônico pertinente, distribuída no dia 27.11.019. Após o trâmite regular 

do feito, elaborado, pela Juíza Leiga, o projeto de sentença de mérito, por 

via do qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito (ID. 

29385150), sem custas e honorários, nos seguintes termos: “PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito e 

Indenização por Danos Morais, proposta pela Autora, em desfavor da Ré. 

Antes mesmo de analisar as preliminares e o próprio mérito da defesa 

apresentada, pela Ré, à Mov. 28841974, é incontroverso que a demanda 

foi proposta, unicamente, em desfavor da Ré Lojas Americanas S.A. A 

pessoa jurídica de Bradescard, apresentou defesa conjunta, à Mov. 

28841974, pela retificação do polo passivo. Não obstante, observo que a 

negativação questionada pela Autora, que, em tese, subsidiaria os 

pedidos iniciais, foi lançada à pedido do Banco IBI. E, consoante 

asseverado à defesa, já há um processo em trâmite, proposto pela 

Autora, em desfavor da instituição financeira, questionando, justamente, a 

idoneidade da aludida negativação. Trata-se do processo nº 

1018156-72.2019.8.11.0001, que tramita junto ao 5º Juizado Especial Cível 

desta comarca, e foi distribuído em 25/11/2019, ou seja, antes da presente 

demanda. Pois bem. 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.). Considerando que a negativação aqui discutida 

não foi lançada à pedido da Ré, Lojas Americanas S.A., e que já há ação 

distribuída anteriormente, com o mesmo objeto, em desfavor de quem a 

negativou (Banco IBI), OPINO por reconhecer, de ofício, a sua ilegitimidade, 

e OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. OPINO por indeferir o pedido 

de retificação do polo passivo (Bradescard no lugar de Lojas Americanas 

S.A.), formulado à Mov. 28841974, pois já há processo distribuído entre as 

partes, com o mesmo objeto, em trâmite perante o 5º Juizado especial cível 

desta comarca (1018156-72.2019.8.11.0001). Observo que, à impugnação 

(Mov. 28915739), a Autora nada manifestou sobre o aludido pedido. 

Consequentemente, ante ao reconhecimento de ofício da ilegitimidade 

passiva da Ré, OPINO por deixar analisar as demais preliminares 

suscitadas pela Ré, à defesa, bem como o mérito ali apresentado, os quais 

serão apreciados no processo específico. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. À apreciação 

do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação do presente projeto, conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro 

de Souza Juíza Leiga”. O respectivo projeto de sentença foi homologado 

pelo Douto colega, Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Juiz de Direito em 

substituição legal, no dia 29.02.020 (ID. 29385150). Dessa sentença, 

opostos, pela parte autora/embargante, qual seja, DALIANA QUINTEIRO 

MORAES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID. 29856911), considerando 

haver contradição quanto aos fatos e documentos apresentados nos 

autos, bem como requer o andamento processual, in verbis: “(...) III – DOS 

REQUERIMENTOS Ante o exposto, pugna pelo ACOLHIMENTO DOS 

PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para modificar o projeto de 

sentença levado a homologação, uma vez que não restou caracterizado o 

instituto da ILEGITIMIDADE PASSIVA, devendo por assim o processo 

retornar a fase de pronunciamento de sentença com o encaminhamento 

desta demanda para ser apensada aos autos do processo de n°. 

1018156-72.2019.8.11.0001 e posteriormente ser proferido novo edito de 

julgamento para no mérito reconhecer a procedência dos pedidos 

pugnados pela reclamante/embargante (...)”. Após, a parte 

promovida/embargada apresentou contrarrazões aos embargos (ID. 

31375904), pugnando pela rejeição deles. É o que merece ser relatado. 

DECIDO. Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento 

jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e 

tribunais, dispondo os artigos 48 e 49, da Lei 9.099/95, que: “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. Art. 49. Os embargos de declaração serão 

interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da 

ciência da decisão”. Por sua vez, o artigo 494, do Código de Processo 

Civil, estabelece que: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá 

alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, 

inexatidões materiais ou erro de cálculo; II - por meio de embargos de 

declaração”. E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as 

hipóteses de cabimento, nos seguintes termos: “Art. 1022: Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º.” No caso sob apreciação, conforme 

relatado, os presentes embargos foram opostos, pela parte 

promovente/embargante, alegando o vício de contradição na decisão 

supratranscrita, quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva, 

requerendo, ao final, o apensamento da presente demanda aos autos n.º 

1018156-72.2019.8.11.0001. No entanto, a despeito dos arrazoados do 

embargante, não houve contradição a ser suprida na decisão hostilizada. 

Com efeito, basta uma leitura da sentença dantes mencionada (ID. 

29385150), para se constatar que a argumentação ali utilizada foi, 

deveras, consoante os fatos narrados e contestados, apresentados nos 

autos. Vê-se, pois, que a parte embargante tenta a reforma da decisão 

perante este juízo. Incabível, contudo, a via eleita, devendo ela valer-se, 

querendo, do recurso apropriado e hábil ao reexame da causa. Com 

essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta, conheço 

dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID. 29856911), porque 

preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, porém, os 

REJEITO, em face da inexistência de contradição entre as proposições na 

sentença embargada (ID. 29385150), persistindo essa, em consequência, 

tal como está lançada. Intimem-se e prossiga, na forma do procedimento. 

Cumpra-se, observando as formalidades legais. Cuiabá, MT, data 

registrada no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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INTERESSADO: ESTELA LOPES DA SILVA REQUERIDO: ATACADAO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, face ao disposto no art. 38 da Lei n. 

9.099/95. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o 

acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do 

recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe 

o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a 

fase de admissibilidade de eventual recurso inominado que possa 

futuramente ser interposto. DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL Antes 

de se adentrar ao mérito da causa, é fato que a ré arguiu preliminar de 

inépcia da inicial em razão da procuração e declaração de pobreza terem 

sido firmados por pessoa estranha aos autos. Com relação à declaração 

de pobreza, o mesmo não é documento indispensável para a propositura 

da ação, apenas pode interferir no deferimento, ou não, dos benefícios da 

justiça gratuita em caso de interposição de recurso, como já dito acima. No 

que tange à procuração, verifica-se que a autora veio à audiência de 

conciliação (ID nº 27817589) acompanhada do advogado que subscreveu 

a petição inicial e ajuizou a presente ação, suprindo a ausência de 

procuração mencionada pela parte ré. De mais a mais, tenho que a 

irregularidade apontada se trata de mero equívoco praticado pelo 

causídico que protocolou a petição inicial, que juntou a declaração de 

hipossuficiência e a procuração pertencentes a outro cliente, tendo, na 

impugnação de ID nº 28461745, regularizado a representação processual, 

bem como apresentado a declaração de hipossuficiência assinada pela 

parte autora. Assim, OPINO por REJEITAR a preliminar e inépcia da inicial 

arguida pela parte ré. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Trata-se 

de ação de Indenização por Danos Morais e Materiais na qual a autora 

alega que sofreu uma queda no estabelecimento réu, em razão do piso 

estar molhado e sem qualquer sinalização ou isolamento da área, sendo 

que a autora permaneceu por 30 dias sem poder trabalhar, pugnando, 

assim, por danos materiais, consubstanciados no que que deixou de 

auferir nos 30 dias que permaneceu sem trabalhar, além de indenização 

por danos morais. 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, sendo 

desnecessária a produção de provas orais para o deslinde da 

controvérsia, uma vez que, em sua contestação, a parte ré não nega a 

queda sofrida pela parte autora, tampouco impugna o fato alegado pela 

autora de que a queda ocorreu porque o piso estava molhado e sem 

sinalização. Ou seja, o acidente e a sua causa (matérias fáticas) não são 

pontos controvertidos a serem esclarecidos com a produção de provas 

orais. A responsabilidade da parte ré ou não pelos danos sofridos pela 

autora se constitui matéria de direito. Por tais razões, OPINO por indeferir o 

pedido de designação de audiência de instrução e julgamento feito pelas 

partes quando da audiência de conciliação (ID nº 27517589). 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. 

Oportunizada a conciliação entre as partes, a mesma restou infrutífera. 

DA RESPONSABILIDADE CIVIL Como dito em linhas anteriores, a parte ré 

não nega que a autora tenha sofrido uma queda em seu estabelecimento 

em razão do piso estar molhado e sem sinalização. Sendo assim, o 

acidente e a culpa da ré, que permitiu que a autora escorregasse em piso 

molhado por não haver qualquer sinalização, são fatos incontroversos. Os 

arts. 186 do Código Civil assim disciplinam: Art. 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. Os atos 

praticados pelo réu, portanto, caracterizam-se como ilícitos, haja vista que 

o estabelecimento não demonstrou ter agido de acordo como deveria, 

propiciando que um cliente viesse a escorregar e se machucar em razão 

da existência de água no piso sem que o local estivesse sinalizado ou 

demarcado, fatos que poderiam ter evitado o infortúnio. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

QUEDA NO INTERIOR DE SUPERMERCADO. PISO MOLHADO. LESÕES 

CORPORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO. 1.Parte 

autora que, embora hipossuficiente, produziu prova mínima dos fatos 

alegados na inicial, inclusive com nota fiscal de compras do 

estabelecimento no dia do evento, fotos e prova testemunhal ouvida em 

juízo. 2.Presunção de defeito na prestação do serviço que milita em favor 

do consumidor, não se desincumbindo a ré de seu ônus probatório acerca 

da excludente de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, inc. II, do 

CPC. 3.Presença do nexo causal e do dano, impondo-se o dever de 

indenizar. 4.Verba indenizatória fixada em R$3.000,00 que observa, no 

caso concreto, a natureza e extensão do dano, a condição econômica 

das partes e o caráter punitivo-pedagógico que a condenação deve 

encerrar. 5.Tratando-se de relação contratual, a correção monetária deve 

incidir a partir do julgado e os juros de mora a partir da citação. 

6.Indenização por danos materiais apenas quanto às despesas 

comprovadas de medicamentos adquiridos, no valor de R$147,14, 

corrigidos monetariamente desde o desembolso e juros de mora a contar 

da citação. 7.Precedentes. 8.Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-RJ 

- APL: 00409272020168190203, Relator: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, 

Data de Julgamento: 13/12/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - QUEDA EM SUPERMERCADO 

- PISO MOLHADO/ESCORREGADIO (AZEITE) - CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 

LESÕES FÍSICAS - EXAMES MÉDICOS - TRATAMENTO - FISIOTERAPIA - 

DANOS MATERIAIS E MORAIS - EXISTÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO 

- MANUTENÇÃO. 1- De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, o prestador de serviço tem responsabilidade objetiva, 

respondendo, independentemente de culpa, pelos prejuízos 

experimentados pelo consumidor por falha na prestação do serviço. 2- 

Correta a decisão que reconhece a existência de relação de consumo 

entre o supermercado e a cliente que, em compras, sofre acidente em seu 

interior, bem como reconhece o dever da ré de zelar pela segurança do 

ambiente de modo a garantir a integridade física dos clientes que 

frequentam seu estabelecimento comercial. 3- A queda da parte autora em 

supermercado, por falha no serviço (piso escorregadio), causando-lhe 

danos materiais e morais, gera o dever da parte ré de indenizar. 4- O valor 

da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da 

responsabilidade atribuída à parte ré, a extensão dos danos sofridos pela 

vítima, bem como a condição social e econômica da parte ofendida e do 

ofensor, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da 

razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10183150035966001 

MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data de 

Publicação: 14/02/2020) Ainda, dispõe o art. 927, do Código Civil que: 

“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo.” Assim, OPINO por reconhecer que houve ato ilícito 

praticado pelo réu, o qual causou danos à autora, estando presente o 

nexo de causalidade que os une. DOS LUCROS CESSANTES Em razão 

dos fatos articulados na inicial, a parte autora alega que permaneceu sem 

exercer as suas atividades por 30 dias, afirmando que realiza serviços de 

limpeza em 3 estabelecimentos comerciais, sendo que, em dois deles, 

recebe semanalmente R$ 350,00 e, no outro, aufere semanalmente R$ 

250,00, tendo aduzido, ainda, que realiza a venda informal de roupas, 

sendo que todo fim de mês repassa o valor das roupas que vende à 

empresa, retirando o seu lucro de 40% e, em razão de estar 

impossibilitada, a mesma não conseguiu revender suas peça e na data do 

dia 20/10/2019, ao fazer o acerto com a empresa, acabou ficando com um 

prejuízo de R$ 740,40. Pois bem, apesar de a parte ré ter impugnado o 

exame de ressonância magnética juntado pela parte autora por 

demonstrar a existência de patologia que alega ser estranha aos fatos 

ocorridos, fato é que, após a queda, a própria ré providenciou o 

encaminhamento da autora para a policlínica e, posteriormente, ao hospital 

Ortopédico, sendo que a autora juntou aos autos (ID nº 25685985 e 

25685986) dois atestados médicos, não impugnados especificamente pela 

parte ré, os quais lhe indicam repouso de 15 dias, tendo um deles também 

indicado a realização de sessões de fisioterapia (ID nº 25685987). Vê-se 

que a própria ré junta aos autos os comprovantes de pagamento de 

consulta e medicamentos para dor adquiridos para a autora. Assim, resta 

comprovada a necessidade de repouso pela parte autora, em razão dos 

fatos que norteiam a lide, durante 30 dias e, tendo sido comprovado que a 

autora precisou permanecer afastada de suas atividades laborativas pelo 

tempo acima mencionado por culpa da ré, os lucros cessantes são 

devidos. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INDENIZATÓRIA. QUEDA NO INTERIOR DE SUPERMERCADO. PISO 

MOLHADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. 

DEVER DE INDENIZAR. AUTORA QUE SOFREU LESÃO NO OMBRO 

DIREITO, RESTANDO ASSEVERADO NO LAUDO PERICIAL A 

INCAPACIDADE TOTAL TEMPORÁRIA PELO PERÍODO DE 80 DIAS, E QUE 

A CARACTERIZAÇÃO DA SEQUELA, DE GRAU MÉDIO, RESULTOU EM 
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REDUÇÃO DO MOVIMENTO DA ARTICULAÇÃO ESCÁPULO UMERAL 

DIREITA NO PERCENTUAL DE 18% (DEZOITO POR CENTO). LUCROS 

CESSANTES, CONSISTENTES NOS DIAS NÃO TRABALHADOS COMO 

DIARISTA, QUE SE MOSTRAM DEVIDOS, BEM COMO O CUSTEIO DO 

TRATAMENTO MÉDICO ATÉ O SEU TOTAL RESTABELECIMENTO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. VERBA ARBITRADA PELA ORIGEM (R$ 5.500,00) 

QUE MERECE MAJORAÇÃO AO PATAMAR DE R$ 12.000,00 (DOZE MIL 

REAIS), EM ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS DO MÉTODO BIFÁSICO. 1. 

A decretação da revelia e a imposição da presunção relativa de 

veracidade dos fatos narrados na petição inicial não impede que o réu 

revel exerça seu direito de produção de prova, desde que este intervenha 

oportunamente no processo; 2. Cabe ao réu demonstrar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do 

NCPC, ou causa de exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 

14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor; 3. A queda do consumidor 

em estabelecimento comercial, quando implica rompimento de sua 

incolumidade física, produz danos morais in re ipsa; 4. In casu, o réu, 

revel, deixou de produzir qualquer prova nos autos de forma a afastar as 

alegações autorais, não sendo suas razões recursais aptas a elidir sua 

responsabilidade pelo ocorrido. Nos autos, resta evidenciada a queda da 

autora no interior do supermercado do demandado em razão do piso 

molhado e sem sinalização. Autora que sofreu lesão no ombro direito, que 

resultou em incapacidade total temporária pelo período de 80 dias, e 

caracterização da sequela, de grau médio, com redução do movimento da 

articulação escápulo umeral direita no percentual de percentual de 18% 

(dezoito por cento); 5. Lucros cessantes, consistentes nas diárias não 

trabalhadas pela autora (diarista) - no total de oitenta -, que se mostram 

devidos, bem como o custeio do tratamento médico até o seu total 

restabelecimento; 6. Dano moral configurado. Verba reparatória fixada 

pela origem em R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) que merece 

majoração ao patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em atendimento 

aos parâmetros do método bifásico; 7. Recurso da autora parcialmente 

provido. Recurso do réu desprovido. (TJ-RJ - APL : 

03917591320138190001, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE 

PINTO, Data de Julgamento: 13/12/2017, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA 

CÍVEL). Resta verificar a questão da remuneração auferida pela parte 

autora. No que tange aos serviços de limpeza que a autora alega realizar, 

em se tratando de pagamento de diárias, sabe-se que, via de regra, tal tipo 

de prestação de serviço se constitui em trabalho informal, pelo qual a 

diarista recebe valores a cada diária ou a cada semana trabalhada, sem 

vínculo empregatício e sem a formalização ou declaração do pagamento. 

Neste ponto, em que pese a ré impugnar as declarações emitidas por 

aqueles para os quais a autora presta serviços, não apresentou qualquer 

contraprova de que a autora, de fato, não percebia aqueles valores 

semanalmente. Assim, entendo que a autora se desincumbiu de seu ônus 

probatório, comprovando o recebimento semanal de R$ 950,00 (ID nº 

25685981, 25685983 e 25685984). Além disso, a autora sustenta efetuar 

a venda informal de roupas, sendo que todo fim de mês repassa o valor 

das roupas que vende à empresa, retirando o seu lucro de 40% e, em 

razão de estar impossibilitada, a mesma não conseguiu revender suas 

peça e na data do dia 20/10/2019, ao fazer o acerto com a empresa, 

acabou ficando com um prejuízo de R$ 740,40. Entretanto, tal fato não 

restou comprovado nos autos, uma vez que o único documento que a 

autora juntou com relação a tais assertivas foi um relatório de entrega de 

mercadorias (ID nº 25685979) no qual consta que as mesmas foram 

devolvidas no mês de agosto de 2019 e a queda da autora no 

estabelecimento réu se deu em 24/09/2019. Não há, ainda, qualquer recibo 

de pagamento do valor do prejuízo mencionado de R$ 740,40 ou qualquer 

outro documento que demonstre que a autora dispendeu tal quantia em 

razão dos fatos articulados na inicial. Logo, a autora faz jus aos lucros 

cessantes referentes apenas às diárias pelos serviços de limpeza que 

deixou de receber, no valor semanal de R$ 950,00, totalizando R$ 

3.800,00. Assim, OPINO por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido de lucros cessantes, CONDENANDO a parte ré ao pagamento de 

R$ 3.800,00 à autora, acrescidos de juros de mora de 1 % ao mês, a partir 

da citação (art. 240 do CPC) e a correção monetária, a partir do efetivo 

prejuízo (Sum 43 STJ), devendo ser considerada para fins de cálculo a 

data de 18/10/2019 (declarações de ID nº 25685981, 25685983 e 

25685984). DOS DANOS MORAIS Conforme já exposto e fundamentado 

em linhas anteriores, em razão dos fatos ocorridos, a autora merece ser 

reparada também moralmente. 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 que 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 do Réu ao pagamento da 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), como medida de caráter 

pedagógico. DISPOSITIVO: Por todo o exposto e fundamentado, após a 

análise da versão fática e probatória apresentada por ambas as partes, 

OPINO por: 1. REJEITAR a preliminar e inépcia da inicial arguida pela parte 

ré. 2. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos 

termos do artigo 487, I do CPC, para CONDENAR o réu a pagar à autora, a 

título de lucros cessantes, o valor de R$ 3.800,00, acrescido de juros de 

mora de 1 % ao mês, a partir da citação (art. 240 do CPC) e correção 

monetária, pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo (Sum 43 STJ), 

devendo ser considerada para fins de cálculo a data de 18/10/2019 

(declarações de ID nº 25685981, 25685983 e 25685984). 3. JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, 

condenando a parte ré a pagar à autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), valor que deve ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, aplicados a partir do evento danoso (24/09/2019) e correção 

monetária, medida pelo INPC/IBGE, a contar 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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001253-25.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIZA MONTEIRO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA S/A 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATÓRIA DE DÍVIDA 

c.c. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS”, ajuizada por LUIZA MONTEIRO DA 

SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, segundo cadastrado no sistema eletrônico pertinente, 

distribuída no dia 16.01.020. Após o trâmite regular do feito, elaborado, 

pela Juíza Leiga, o projeto de sentença de mérito, por via do qual julgou 

improcedentes os pedidos iniciais e, parcialmente procedente o pedido 

contraposto (ID. 30578329), nos seguintes termos: “Número do Processo: 

009082-91.2019.8.11.0001 Polo Ativo: PRISCILA DOS SANTOS SILVEIRA 

Polo Passivo: ENERGIA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

ELÉTRICA 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 
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condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulado em 

segunda instância, caso haja prolação de recurso. Ressalta-se que a 

gratuidade da justiça não abrange eventual condenação em litigância de 

má fé, nos termos do artigo 98, §2º do CPC/15. DA RETIFICAÇÃO DO 

POLO PASSIVO De início, considerando os termos da negativação de Mov. 

28077252, OPINO por deferir a retificação do polo passivo, para constar, 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, no 

lugar de ENERGISA S.A. OPINO por determinar que a r. Secretaria adote 

as providências necessárias à retificação do polo passivo, junto ao 

sistema PJE. DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à 

causa é discrepante daquele pretendido à esse título, em evidente 

descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. 

Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela 

parte, nesta fase. No caso concreto, havendo representação técnica por 

Advogado, e, uma vez indicada a quantificação do dano moral perseguido, 

o valor da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do 

CPC/15 c/c o artigo 292, II e V, para a soma do valor almejado à título de 

danos morais (R$ 10.000,00), e o valor cuja inexistência a Autora almeja 

declarar (R$ 31,53) OPINO, portanto, em fixar o valor da causa em R$ 

10.031,53 (dez mil e trinta e um reais e cinquenta e três centavos). DO 

PLEITO PELA INÉPCIA A Ré pleiteou que a inicial fosse indeferida, 

questionando a idoneidade do extrato apresentado pela Autora. O artigo 

330, I do CPC/15, estabelece que a petição inicial será indeferida quando 

for inepta, ao passo que o §1º estabelece as hipóteses nas quais 

considera-se inepta a petição inicial. A eventual fragilidade das provas 

não está ali elencada, podendo subsidiar o julgamento do mérito da 

contenda, mas não sua extinção precoce, razão pela qual OPINO por 

rejeitar a aludida preliminar. Ademais, observo que o extrato de 

negativação foi emitido pelo SCPC, e que a Ré não apresentou qualquer 

contraprova que viesse a desconstituí-lo. DA INCOMPETÊNCIA 

TERRITORIAL – COMPROVANTE DE ENDEREÇO Observo que a Ré 

questiona, ainda, a idoneidade do comprovante de endereço apresentado 

pela autora, o qual não estaria em seu nome. No entanto, observo que a 

Autora firmou procuração indicando o aludido endereço como seu, razão 

pela qual OPINO por aceita-lo para todos os fins processuais. DA 

SUPOSTA PRESCRIÇÃO A Ré pleiteou, ainda, pelo reconhecimento de 

eventual prescrição aos autos, pois a negativação é datada de 2016. No 

entanto, ressalta-se que a Autora demonstrou ter tomado ciência da 

negativação, do seu direito violado, apenas na oportunidade do ingresso 

da presente demanda, razão pela qual OPINO por afastar a prescrição. E, 

observa-se que não se trata de fato passado, mas sim de circunstância 

atual, pois o extrato da negativação foi emitido em 08/01/2020, e a 

negativação ainda persistia. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

Superadas essas nuances, NO MÉRITO, da análise do processo, verifico 

que se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção 

de outras provas, inclusive audiência de instrução, para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC/15. Passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC/15. OPINO, portanto, por indeferir o pedido 

formulado pela Ré, em audiência de conciliação, pela designação de 

audiência de instrução. (Mov. 29795982) 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 17º do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual 

devem ser aplicados ao caso os ditames contidos no aludido diploma, 

inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão, em favor da 

Autora, OPINO por deferir, nos termos do artigo 6º, VIII. Importa consignar 

que “a inversão do ônus da prova prevista no CDC não importa em 

desonerar o autor da produção mínima dos fatos constitutivos do seu 

direito.” (ZILLES, Fabiana. Recurso inominado n. 71006867881. J. em 27 

Jun. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 10 Maio de 2018.) DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação Declaratória 

Negatória de Dívida c/c Reparação por Danos Morais. Em síntese, a Autora 

alega desconhecer a origem do débito no valor de R$ 31,53 (trinta e um 

reais e cinquenta e três centavos), que subsidiou a negativação de seu 

nome junto ao SERASA/SPC. Oportunizada a conciliação (Mov. 25795982), 

as partes compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. Contestação apresentada à Mov. 29968200, na qual a Ré 

classifica os fatos como exercício regular de direito, o que afastaria a 

condenação em danos morais. Pleiteia pela improcedência dos pedidos, 

com a condenação da Autora em litigância de má fé. Apresenta um termo 

de Confissão de dívida assinada pela Autora. (Mov. 29967537, p. 15.) 

Impugnação apresentada à Mov. 30136484, questionando a ausência do 

contrato. Nada menciona, todavia, sobre o Termo de Confissão de Dívida 

apresentado. Pois bem. Para que a Ré venha a ser responsabilizada 

civilmente, é imprescindível a presença de três requisitos basilares: Ato 

ilícito, dano e nexo de causalidade dentre eles. Da análise dos fatos, tenho 

que a Ré, em contestação (Mov. 29968200), logrou êxito em demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de extrato aonde consta a inadimplência 

no valor negativado, o que indica a existência da obrigação de pagar, que 

atinge a esfera jurídica da Autora, que, assim, se torna responsável pela 

Unidade Consumidora nº 1796750-6. A Ré apresentou o cadastro da 

Unidade Consumidora da Autora, com o histórico de consumo e de 

débitos. E, ainda, Termo de Confissão de Dívida, assinado em 21/09/2016 

(Mov. 29967537, p. 15), findando com qualquer dúvida acerca de vínculo 

contratual entre as partes. Em casos semelhantes, aduz a jurisprudência: 

Recurso inominado. Pedido de declaração de inexigibilidade de valores 

cobrados sob fundamento de inexistência de relação jurídica entre as 

partes. Concessionária de serviço de energia elétrica apresentou telas 

comprobatórias (telas de sistema interno) em que consta cadastro da em 

nome da autora como solicitante de instalação. Indício que deve ser 

considerado. Consumidora que não logrou apresentar o mínimo probatório, 

como, por exemplo, residência em local diverso no período informado pela 

concessionária. Relação que não exige contrato impresso. 

Verossimilhança das informações trazidas pela concessionária. 

Inexigibilidade afastada. Sentença reformada. Recurso provido. (SANTOS, 

A l e x a n d r e  A n d r e t a  d o s .  R e c u r s o  i n o m i n a d o  n . 

1002949-83.2016.8.26.0045. J. em 08 Ago. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 15 Maio de 2018.) RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA E REPARAÇÃO DE DANOS. 

ENERGIA ELÉTRICA. PROVA DOS AUTOS QUE RETIRA A 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS E EVIDENCIAM A 

UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA POR DÉBITO EXISTENTE E 

EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

(FRANCO, Luís Francisco. Recurso inominado n. 71006963631. J. em 27 

Jul. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 30 Out. 2017.) Dessa 

feita, neste caso específico, tenho que a Ré demonstrou que a cobrança 

do valor negativado faz parte do seu exercício regular de direito, não 

constituindo ato ilícito, nos termos do artigo 188, I do Código Civil, pois, 

somente cobra pelo serviço efetivamente prestado. Logo, tenho que a 

hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial, pois, as premissas 

dos autos nos levam a reconhecer que a existência do débito restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou na 

inscrição negativa, razão pela qual OPINO por indeferir os pedidos quanto 

ao declaração de inexistência de débito, baixa da negativação e 

indenização por danos morais. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ E, importa-nos 

observar que resta clara a alteração dos fatos, já que a Autora tenta 

indicar a inexistência de débito incontroverso, tornando-se a condenação 

em litigância de má-fé medida necessária, consoante autorizado pelo 

artigo 80 do CPC/15. DA ANÁLISE DO PEDIDO CONTRAPOSTO Em relação 

ao pedido contraposto formulado pela Ré, OPINO pelo seu acolhimento 

parcial, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95. E, para fins de valor do 

pedido contraposto, deve-se levar em conta o valor aqui discutido, qual 

seja, R$ 31,53 (trinta e um reais e cinquenta e três centavos). Isso posto, 

após a análise dos fatos pela ótica de ambas as partes, nos termos da 

fundamentação supra: 1. OPINO por fixar o valor da causa em R$ 

10.031,53 (dez mil e trinta e um reais e cinquenta e três centavos), com 

determinação à r. Secretaria para que proceda à devida retificação junto 

ao Sistema PJE. 2. OPINO por afastar as preliminares suscitadas pela Ré, 

quanto à idoneidade do extrato de negativação, inépcia da inicial, e 

incompetência territorial, em razão do comprovante de residência 

apresentado pela Autora. 3. OPINO por afastar a prescrição nestes autos. 

4. NO MÉRITO, OPINO por reconhecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do 

CDC, e por deferir a inversão do ônus da prova, em favor da Autora, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC. 5. No entanto, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, quanto declaração de 

inexistência do débito, baixa da negativação, bem como da indenização 

dos danos de ordem moral, nos termos do artigo 487, I do CPC/15. 6. Em 

consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO da Autora por litigância de 

má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu 

desfavor, multa de 5% sob o valor retificado da causa, consoante art. 81, 

caput do CPC. 7. OPINO, ainda, por CONDENÁ-LA ao pagamento das 

custas processuais, conforme o art. 949, III da CNGC (Seção 9), bem 
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como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 

(quinhentos reais). Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao 

mês e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta 

sentença. 8. OPINO por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para CONDENAR a Autora a pagar à Ré o valor de R$ 

31,53 (trinta e um reais e cinquenta e três centavos). Sob o aludido valor 

deve ser acrescido juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação 

(29/01/2020 – Mov. 29258412), e corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir do vencimento do débito (21/10/2016 – Mov. 29967537, p. 11), com 

fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do 2º Juizado, para apreciação e homologação, de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza Juíza leiga”. O respectivo 

projeto de sentença foi homologado pelo Douto colega, Dr. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira, Juiz de Direito em substituição legal, no dia 

25.3.020 (ID. 30578329). Dessa sentença, opostos, pela parte 

autora/embargante, qual seja, LUIZA MONTEIRO DA SILVA, EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO (ID. 31387423), ao argumento de que foi juntado aos 

autos sentença de outro processo, in verbis: “(...) LUIZA MONTEIRO DA 

SILVA, já devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, 

vem mui respeitosamente perante a presença de Vossa Excelência, por 

intermédio de seu Advogado, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelo simples 

fato que fora juntada nos autos, uma sentença de outro processo. Diante 

do exposto, REQUER que Vossa Excelência receba estes Embargos 

Declaratórios, atribuindo-lhe provimento e sanando o erro ocorrido. 

Termos em que, Pede e espera deferimento. Várzea Grande/MT, 20 de 

Abril de 2020. FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS OAB/MT 16263”. É o que 

merece ser relatado. DECIDO. Os embargos de declaração estão previstos 

no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas 

pelos juízes e tribunais, dispondo os artigos 48 e 49, da Lei 9.099/95, que: 

“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. Art. 49. Os embargos de 

declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco 

dias, contados da ciência da decisão”. Por sua vez, o artigo 494, do 

Código de Processo Civil, estabelece que: “Art. 494. Publicada a sentença, 

o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento 

da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo; II - por meio de 

embargos de declaração”. E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), 

especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos: “Art. 1022: 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º.” No caso sob apreciação, conforme 

relatado, os presentes embargos foram opostos, pela parte 

promovente/embargante, contudo, sem apontar precisamente os vícios, ao 

argumento de que houve o lançamento de sentença de outro processo. 

Partindo dessa premissa, observa-se que houve erro material no que 

tange ao cabeçalho da sentença supratranscrita (ID. 30578329), onde 

informou partes diversas da presente demanda. Contudo, considerando 

que as razões expostas quanto à análise dos fatos e documentos 

apresentados nos autos pertencem ao processo, sendo assim, verifica-se 

que o mérito está correto, sem necessidade de reforma. Pelo exposto, 

CONHEÇO e ACOLHO os embargos de declaração (ID. 31387423), para 

sanar o erro material e, consequentemente, nos termos do artigo 494, do 

CPC, RETIFICO o parágrafo abaixo redigido, na decisão hostilizada (ID. 

30578329), que passa a ter nova redação, a qual integra a sentença, para 

t o d o s  o s  e f e i t o s  l e g a i s :  “ N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001253-25.2020.8.11.0001 Polo Ativo: LUIZA MONTEIRO DA SILVA Polo 

Passivo: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(...)” No demais, mantém-se inalterada a decisão embargada. Intimem-se e 

prossiga, na forma do procedimento. Cumpra-se, observando as 

formalidades legais. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020992-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON ROBERTO FIGUEIREDO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020992-18.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: EDELSON ROBERTO FIGUEIREDO DA CRUZ REQUERIDO: 

ENERGISA S/A Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que a 

parte reclamante deixou de comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou 

justificativa alguma para a ausência. Destaca-se que em âmbito de 

juizados especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei. I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte 

autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001718-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT13952-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE LOPES DE CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Roberto dos Santos Liberato OAB - MT15205-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1001718-34.2020.8.11.0001 

Reclamante: FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO 

GROSSO Reclamado: PAULO HENRIQUE LOPES DE CARVALHO Vistos, 

etc., Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei nº 9.099/95. Opino. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Inicialmente consigno que A FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO constitui-se em pessoa jurídica de direito privado, 

não incluída no rol das pessoas jurídicas previsto no art. 109 da 

Constituição Federal, eis que não se trata de autarquia. A natureza 

privada da fundação desponta ao se verificar o estatuto de sua 

constituição no qual consta ser a FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO - pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade 

lucrativa, que opera cursos de formação profissional, especialização e 

outros, o que afasta a hipótese de interesse da união no feito. De par com 

estes argumentos, reconheço a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis para conhecer e julgar a pretensão deduzida. Ultrapassada a 

preliminar arguida em defesa pela reclamada, passo ao exame do mérito. 

A parte autora pleiteia o recebimento de R$ 14.256,52 (quatorze mil 

duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), referente 

as mensalidades dos serviços educacionais prestados ao reclamado que 

deixaram de ser adimplidas. O reclamado, em defesa, alega que sequer 

chegou a frequentar o Curso de Especialização, bem como requereu o 

cancelamento junto à secretaria, pleiteando pela improcedência dos 
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pedidos formulados na petição inicial. Em resposta a defesa apresentado 

pelo reclamado, a parte autora apresentou atestado lista de presença, 

comprovando a frequência do mesmo nas aulas do curso de 

especialização, pleiteando pela procedência dos pedidos formulados na 

petição inicial. Da análise dos documentos acostados autos, verifico que o 

reclamado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 

373, II, do CPC), de apresentar protocolo de pedido de cancelamento de 

sua inscrição junto ao curso para o qual se inscreveu junto à Reclamada 

ou de pagamento das mensalidades do curso frequentado. Por outro lado, 

a parte autora apresentou contrato assinado pelo reclamado, lista de 

presença, comprovando a frequência no curso de especialização. Assim, 

não tendo o reclamado desincumbido do ônus probatório, tenho por 

procedente o pleito pretendido pela parte autora. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, pela rejeição da 

preliminar arguida pelo reclamado, e no mérito, opino pela procedência da 

ação de cobrança proposta pela FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN 

PUBLICO DE MATO GROSSO em face de PAULO HENRIQUE LOPES DE 

CARVALHO, e o faço para condenar o reclamado a pagar a parte autora e 

R$ 14.256,52 (quatorze mil duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta 

e dois centavos), acrescido de juros a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC. IBGE a partir desta decisão. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito 

deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020999-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BERNARDINO DO NASCIMENTO (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):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020999-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MANOEL BERNARDINO DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o 

acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do 

recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe 

o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a 

fase de admissibilidade de eventual recurso inominado que possa 

futuramente ser interposto. DA PRELIMINAR ARGÜIDA - 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. Ademais, a ré 

questiona o comprovante de endereço juntado pela parte autora à inicial, o 

qual tem como titular pessoa estranha à lide. Entretanto, além da ré não 

juntar qualquer documento que viesse a desconstituir o referido 

comprovante de residência, verifica-se que a parte autora juntou aos 

autos declaração de residência. 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 30135780) 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$ 247,37, 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 e da própria relação jurídica. 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$ 247,37, 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 provimento. (TSUNO, Marcelo. 

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 
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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 juntado com a 

inicial. 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. REJEITAR 

as preliminares de inépcia da inicial arguidas pela ré à defesa. 2. No 

mérito, OPINO por reconhecer a relação de consumo entre as partes, e 

por DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC. 3. 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$ 247,37, bem como a nulidade 

de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). 4. OPINO por determinar que 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. 5. OPINO por 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. 6. 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 (03/01/2019) 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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ORLANDO ARRUDA (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002516-92.2020.8.11.0001. 

AUTOR: L.K.F. REIS E CIA LTDA - ME REU: ORLANDO ARRUDA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, face ao disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o acesso 

ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do recolhimento 

de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 

da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a fase de 

admissibilidade de eventual recurso inominado que possa futuramente ser 

interposto. DA REVELIA DA PARTE RÉ Consoante se verifica pelo AR de 

ID nº 29713120, a parte ré foi devidamente citada em 13/02/2020, tendo 

sido intimada, inclusive, quanto à data da audiência de conciliação 

designada para o dia 10/03/2020 (ID nº 30104571). Contudo, conforme se 

vê à ata de audiência, a parte ré não compareceu, tampouco justificou a 

ausência ou apresentou defesa. Assim, OPINO por decretar a REVELIA da 

parte ré, com fulcro no art. 344 do CPC. DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE Nota-se que o processo se encontra apto para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas para a formação do 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. DO MÉRITO 

DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL A autora ingressou com a 

presente ação alegando que a existência de contrato de compra e venda 

com a parte ré, sendo que esta está inadimplente com o pagamento de 

uma parcela no valor de R$ 369,48. Assim, sustenta ser credora da ré no 

valor atualizado de R$ 182,93, requerendo a condenação da parte ré ao 

pagamento de tal quantia. Devidamente citada, a parte ré não compareceu 

à audiência, tampouco apresentou defesa, pelo que lhe foi, em linhas 

anteriores, decretada a revelia. Assim, presumem-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora, conforme ensina o art. 

344 do CPC. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil, a qual 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 no 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. Assim, seja pela 

revelia aplicada, seja pela ausência de impugnação dos fatos articulados 

pela parte autora, tenho como verdadeira a tese exposta na exordial. 

Ainda, analisando detidamente os autos, verifico a verossimilhança nas 

alegações da autora, uma vez que juntou aos autos o contrato de compra 

e venda que firmou com a parte ré. Assim, OPINO por JULGAR procedente 

o pedido da autora, reconhecendo o seu direito de cobrança e 

condenando a parte ré a pagar-lhe a quantia de R$ 182,93. DISPOSITIVO 

Por todo o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática e 

probatória apresentada por ambas as partes: 1. OPINO por decretar a 

REVELIA da parte ré, com fulcro no art. 344 do CPC. 2. OPINO PELA 

PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I do 
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CPC/15, para reconhecer o direito de cobrança da autora e por condenar 

a parte Ré ao pagamento de R$ 182,93 corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a serem contados a partir da 

citação (13/02/2020). 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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003027-90.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: FAGNER DA SILVA MARTINS LEAO REQUERIDO: EMPRESA 

BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Vistos, etc. Trata-se de 

“AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS”, ajuizada por FAGNER DA 

SILVA MARTINS LEÃO em face de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS. Ocorre que, a despeito das ponderações da parte autora, 

a presente demanda, como se vê, está sendo movida contra a EMPRESA 

BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, o que torna este juízo 

absolutamente incompetente para processar e julgar o feito, haja vista o 

que preleciona o artigo 8º, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: “Não poderão ser 

partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as 

pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a 

massa falida e o insolvente civil.” (grifei) Isso porque, segundo irrompe do 

artigo 2º, da Lei n.º 6.538, de 22.6.1978, que dispõe sobre os serviços 

postais, a parte promovida é explorada pela União: “Art. 2º - O serviço 

postal e o serviço de telegrama são explorados pela União, através de 

empresa pública vinculada ao Ministério das Comunicações”. Por outro 

lado, de acordo com o disposto no artigo 51, da Lei, n.º 9.099/95: “Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: (...) IV – quando 

sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta Lei;” Com 

essas considerações e, ante tudo o mais que consta dos autos, 

DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente 

processo. Em consequência, JULGO-O EXTINTO, sem julgamento do 

mérito, a teor dos artigos 8º, caput, c/c 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas e honorários, conforme os artigos 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-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: 1021658-19.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 

assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de 

jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar 

com custas e despesas, deverá ser formulado em segunda instância, 

caso haja prolação de recurso. DA PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO 

Observo que a Autora conta, hoje, com mais de 60 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, VI, do Novo Código de Processo Civil c.c. 

Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela 

parte, nesta fase. No caso concreto, havendo representação técnica por 

Advogado, e, uma vez indicado o valor do dano moral perseguido, o valor 

da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o 

artigo 292, II e V, para a soma do valor almejado em danos morais (R$ 

10.000,00), e o valor cuja inexistência a Autora pretende declarar (R$ 

28,13). OPINO, portanto, em fixar o valor da causa em R$ 10.028,13 (dez 

mil e vinte e oito reais e treze 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 distribuído 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. No entanto, neste caso específico, entendo que 

não há conexão quando se trata de negativações distintas. Além disso, 

conforme informou a autora (ID nº 30664820), a ação de nº 

1052457-22.2019.8.11.0041, em trâmite perante a 8ª Vara Cível desta 

Capital, foi objeto de pedido de desistência, tendo a autora ingressado com 

todas as ações no juizado especial, não havendo que se falar, pois, na 

conexão requerida pela parte ré. 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, 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. 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$ 

28,13 (vinte e oito reais e treze centavos), que teria subsidiado a inscrição 

de seu nome no rol de proteção ao crédito, a 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. À Mov. 27661161, a Douta Magistrada indeferiu a 

tutela antecipada, pleiteada pela Autora, para a baixa da negativação. 

Oportunizada a conciliação (Mov. 29228594), as partes compareceram à 

solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa 

tempestiva, a Ré sustenta a existência do vínculo contratual e do débito, 

mas nada versa sobre as certidões negativas de débitos que ela mesmo 

expediu. 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$ 28,13 (vinte e oito reais e treze centavos). 

Ora, o extrato de juntado pela autora com a inicial demonstra que a 

negativação aqui discutida se refletia à fatura vencida em 08/08/2018. No 

entanto, a Autora comprovou que a própria Ré, lhe deu quitação de todos 

os débitos vencidos no ano 2018. Aliás, as certidões negativas de débitos 

referem-se aos anos de 2015 a 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. O termo 

de vistoria de Mov. 29492430 se refere a unidade consumidora distinta e 
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sequer conseguiu-se comprovar que trata-se de responsabilidade 

específica da Autora. Dessa feita, 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$ 28,13 (vinte e oito reais e treze centavos). 

Consequentemente, OPINO por condenar a Ré a se abster 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$ 28,13 (vinte e oito reais e treze 

centavos), relativo à matrícula nº 471061-1, disponibilizado em 08/08/2018, 

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. 27619587). 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. (BERALDO, Darci 

Lopes. Recurso inominado 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 

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. Ademais, deve-se arbitrar um valor 

que não implique no enriquecimento ilícito da parte autora e, levando-se em 

consideração que a autora ingressou com mais de 30 ações para discutir 

as negativações levadas a cabo pela ré, conforme a própria autora 

informou em sua petição de ID nº 30664820, OPINO por arbitrar os danos 

morais na proporção de R$ 1.000,00 (um 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. DISPOSITIVO Assim, ante todo o exposto e fundamentado, 

após a análise da versão fática trazida por ambas as partes, OPINO por: 

1. 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 
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CPC. 2. Retificar o valor da causa para R$ 10.028,13 (dez mil e vinte e oito 

reais e treze centavos), com determinação à r. Secretaria que adote as 

providências necessárias à retificação junto ao sistema PJE. 3. AFASTAR 

a preliminar de conexão, suscitada pela Ré, à defesa. 4. INDEFERIR o 

pedido formulado pela Ré quanto à designação de audiência de instrução, 

para colheita de suposto depoimento pessoal da genitora da Autora. 

JULGAR PROCEDENTE o pedido de inexistência do débito ora discutido, no 

valor de R$ 28,13 (vinte e oito reais e treze centavos). 5. CONDENAR a Ré 

a se abster 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. 6. 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$ 28,13 (vinte e 

oito reais e treze centavos), relativo à matrícula nº 471061-1, 

disponibilizado em 08/08/2018, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 7. 

DETERMINAR à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para 

a retirada da negativação aqui discutida, acima discriminada, caso a Ré 

não o faça. 8. 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$ 1.000,00 (um 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 (08/08/2018), e a correção monetária a partir da homologação do 

presente projeto pelo Douto Magistrado. 9. Por fim, 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. No 

mesmo sentido, OPINO por indeferir o pedido pela expedição de ofício à 

Ordem dos Advogados do Brasil, para apurar suposta conduta antiética 

por parte do advogado da Autora, posto que ausente prova mínima de 

conduta que viesse a violar os preceitos basilares da advocacia. 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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014943-58.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NAYARA DA SILVA LOURENCO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD 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 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$ 2.065,49 e indenização por dano 

moral, no valor de R$ 12.000,00. 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$ 12.000,00. 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$ 14.065,49. PRELIMINAR DE FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR O Réu suscita, em contestação, preliminar de falta 

de interesse de agir, por entender que não há demonstração de pretensão 

resistida. O artigo 17 do CPC, deixa claro que, “para postular em juízo é 

necessário ter interesse e legitimidade”. Nesse sentido, o interesse de agir 

é consubstanciado numa “situação jurídica que reclama a intervenção 

judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um prejuízo em razão da 

impossibilidade de autodefesa” (FUX, Luiz, Curso de direito processual 

civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2008. p. 177.) Exatamente o caso em tela, no qual a parte Autora suplica a 

intervenção judicial para não continuar sofrendo prejuízos frente a 

conduta supostamente ilícita por parte do Réu. E, ademais, não há 

dispositivo legal que obrigue a parte Autora a esgotar todos os meios 

administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de ferir o 

direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, preconizado no 

artigo 5º, XXXV da CF. Assim, OPINO por afastar a preliminar de interesse 

de agir. 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 a parte autora, ao ser indagada sobre a 

realização de audiência de instrução e julgamento ou produção de novas 

provas (Audiência de ID nº 27508873), 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 c.c. indenização por danos morais em face de 

BANCO BRADESCARD S/A. Em apertada síntese, afirma a parte autora 

que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito 

indevidamente, negando expressamente a existência de relação jurídica 

com a ré e pugnando pela 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 e as faturas que teriam sido 

inadimplidas pela autora que deram ensejo à negativação aqui discutida. 

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 Proposta de Adesão com assinatura da parte autora, além de seus 

documentos pessoais e faturas que demonstram a utilização, pela autora, 

dos serviços prestados pela ré. Comprovou, portanto, a existência da 

relação jurídica e do débito negativado. Em sua impugnação, a autora 

chega a mencionar que os documentos juntados pela parte ré demonstram 

que a dívida pertence a pessoa diversa, pois seu nome é Nayara da Silva 

Lourenço e nos documentos da parte ré consta o nome da parte devedora 

como sendo Mayara da Silva Lourenço. Não há impugnação, contudo, com 

relação ao contrato juntado, tampouco à sua assinatura nele constante (ID 
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nº 27268866). De uma simples análise dos documentos juntados, 

percebe-se que se tratou de mero erro material o nome da parte autora ter 

constado com a letra M ao invés da letra N. Além disso a ré demonstrou, 

através de faturas, o inadimplemento da parte autora, não tendo esta 

comprovado o respectivo pagamento. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente que a dívida procedeu da utilização dos 

serviços da parte reclamada. Outrossim, a parte autora nega 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 negando a existência de relação jurídica com a ré, relação e 

débito que 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, 

OPINO por 1. CORRIGIR, de ofício, o valor da causa, para fixá-lo em R$. 

14.065,49. 2. REJEITAR a preliminar de falta de interesse de agir arguida 

pela ré à contestação. 3. JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão deduzida 

na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC. 4. 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. 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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021017-31.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: OLIMPIO SILVA DAMASCENO REQUERIDO: RIO TIBAGI - 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRINIZADOS 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 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 29122712), 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 c.c. indenização por danos que a parte autora move 

contra a ré, alegando, em síntese, que teve seu nome inserido nos órgãos 

de proteção ao crédito indevidamente. Sustenta que realizou uma 

transação comercial com o Banco Santander SA para comprar um veículo 

em 29/07/2013, todavia, devido à dificuldade financeira, atrasou quatro 

prestações, o que gerou busca e apreensão do veículo. Afirma, contudo, 

que já havia pago R$ 7.900,00 de entrada, além de ter pago R$ 4.100,00 

de parcelas, totalizando R$ 12.000,00, sendo que e a Execução da dívida 

foi de R$ 31.232,65, próximo do valor total financiado e se o veículo, objeto 

do financiamento, fosse vendido hoje, alcançaria o valor de R$ 33.240,00 

conforme Tabela Fipe e que há quatro ano atrás, quando o veículo foi 

vendido, valia bem mais que esse valor, não tendo lhe sido devolvido 

qualquer quantia e nem informado acerca da existência de saldo devedor. 

Diante disso, ingressa com a presente demanda visando, além da 

declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro do valor 

cobrado indevidamente, além de 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 parte reclamante contraiu 

dívida de financiamento de veículo com a empresa AYMORÉ CRPEDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, a qual foi inadimplida e cedida para a 

demandada, juntando o respectivo termo de cessão. Sustenta a ré que o 

valor do financiamento foi de R$ 31.612,25, a ser adimplido em 48 parcelas 

de R$ 999,38, das quais o autor somente efetuou o pagamento de 05 

parcelas, estando inadimplente com todas as demais. Além disso, sustenta 

que, ao entregar o bem, na ação de busca e apreensão mencionada na 

inicial, a dívida não foi extinta, pois o valor da dívida não foi quitado com o 

valor do veículo, havendo parcelas e taxas a serem quitadas, motivo pela 

qual o débito permanece em aberto para cobrança. Assevera que o 

veículo foi alienado em leilão, sendo obtido o valor de R$ 26.600,00, dando 

quitação as taxas de gastos com contrato em atraso e mais 23 parcelas 

do referido contrato. No entanto, como a venda do veículo não alcançou o 

necessário, restou o saldo remanescente de R$ 7.717,24, valor que foi 

objeto da negativação aqui discutida. Juntou aos autos o termo de leilão, 

planilha de evolução do débito e do saldo remanescente a ser pago, 

pugnando pela improcedência da ação. Pois bem. 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 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 os contratos que 

deram origem ao débito negativado, assim como demonstrou o valor pelo 

qual o veículo do autor foi vendido, demonstrando, através das planilhas 

de débito, os valores ainda devidos pelo autor. Ainda, é fato que a 

empresa ré informa que o autor, quando da entrega do veículo, na ação de 

busca e apreensão, estava inadimplente desde a sexta parcela (de um 

total de 48 prestações), ao contrário do que alegou o autor, que afirmou 

estar em débito com apenas quatro prestações. Apesar de o autor ter sido 

intimado para apresentar impugnação à defesa e documentos a ela 
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acostados, deixou o prazo transcorrer in albis, não tendo comprovado o 

pagamento das parcelas que a ré alega terem sido inadimplidas, tampouco 

se insurgido quanto às alegações e provas trazidas pela ré com a 

contestação. É importante frisar que o Decreto Lei nº 911/69 dispõe que: 

Art 1º O artigo 66, da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, passa a ter a 

seguinte redação: (Vide Lei nº 10.931, de 2004) "Art. 66. A alienação 

fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse 

indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do 

bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário 

com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo 

com a lei civil e penal. (...) § 4º No caso de inadimplemento da obrigação 

garantida, o proprietário fiduciário pode vender a coisa a terceiros e 

aplicar preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas 

decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o saldo porventura 

apurado, se houver. § 5º Se o preço da venda da coisa não bastar para 

pagar o crédito do proprietário fiduciário e despesas, na forma do 

parágrafo anterior, o devedor continuará pessoalmente obrigado a pagar o 

saldo devedor apurado. Logo, o autor não pode pretender que o simples 

fato de ter entregue o veículo na ação de busca e apreensão seja 

garantidor de inexistência de qualquer pendência financeira a ser paga. 

Em análise minuciosa da documentação, é clarividente que a dívida 

decorre do saldo remanescente devido pelo autor após o leilão do veículo 

descrito na inicial. Desta forma, restando comprovada a existência de 

relação contratual bem como dos débitos pendentes, não há, assim, que 

se falar em negativação indevida e, consequentemente, não há que se 

falar em declaração de inexistência de débito e, tampouco, em devolução 

em dobro do valor cobrado ou dano moral indenizável, pelo que a 

improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. 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$ 7.717,24. DISPOSITIVO Posto isso, 

OPINO por: 1. JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, 

declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. 2. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

contraposto para declarar exigível o débito inserido no SPC no valor de R$ 

7.717,24, devendo incidir os juros moratórios simples de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do ajuizamento desta ação. 

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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010669-51.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: E. B. STIZ COSMETICOS - ME REQUERIDO: CENTROVIAS 

SISTEMAS RODOVIARIOS S/A Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Verifica-se que a parte ré (ID nº 

28414925) interpôs Embargos de Declaração em face da sentença 

lançada (ID nº 27147789), em razão da mesma versar sobre assunto 

diverso da presente ação. De fato, a Sentença de ID nº 27147789 se 

tratou de lançamento equivocado, pois se refere ao processo de nº 

1011258-43.2019.8.11.0001, configurando-se em erro material no 

momento de incluir o decisum no sistema. Portanto, OPINO por ACOLHER 

os embargos de declaração interpostos pela parte ré, para tornar sem 

efeito o lançamento de ID nº 27147789, declarando NULA a sentença 

anteriormente lançada nestes autos. Passo, agora, ao julgamento da 

presente causa. 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 

Indenização por Danos Morais e Materiais em que a parte autora não 

comprovou sua situação tributária a fim de poder litigar no polo ativo em 

sede de Juizados Especiais. Vê-se que sequer foi juntado aos autos o 

comprovante de inscrição e de situação cadastral da parte autora. 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: 1021239-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA LACERDA COUTINHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021239-96.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIANA LACERDA COUTINHO DE SOUZA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO 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 a parte 

autora não ter juntado comprovante de endereço em seu nome. A parte 

autora, na impugnação, não se manifestou sobre a preliminar levantada 

pela arte ré. Verifica-se que a parte autora protocolizou a petição inicial 

apresentando comprovante de endereço em nome de terceiro, sem 

demonstrar o vínculo existente com o titular da fatura de energia elétrica 

juntada ou sequer apresentar declaração 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 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: 1015024-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR ROSA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR MULLER COUTINHO OAB - MT10889-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015024-07.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JUNIOR ROSA DE CAMPOS 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. DA JUSTIÇA GRATUITA 

O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulada em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA A parte ré arguiu a presente 

preliminar, alegando que o autor não é parte legítima para figurar no polo 

ativo da presente ação, uma vez que não é o titular da UC aqui discutida. 

Contudo, fato é que o autor informou e comprovou que está residindo no 

imóvel, o qual lhe foi alugado pela titular da UC (contrato de locação ID nº 

25669307). Assim, OPINO por REJEITAR a preliminar de ilegitimidade ativa 

arguida pela ré à contestação. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO Antes de 

adentrar ao mérito, tem-se que a Ré suscitou, ainda, a necessidade de 

prova pericial no medidor de energia elétrica da parte Autora, o que 

afastaria a competência do juizado especial. Nesse peculiar, entendo que 

as provas juntadas aos autos, em concurso com as alegações das 

partes, são suficientes para a solução da controvérsia. Por estas razões, 

OPINO por afastar a preliminar de incompetência do juizado, por não 

entender que a prova pericial seja imprescindível para a formação do 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Da análise do processo, verifico que se encontra 

apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

como a própria audiência de instrução, para a formação do convencimento 

motivado preconizado no artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que as 

partes, ao serem indagadas sobre a realização de audiência de instrução 

e julgamento ou produção de novas provas (Audiência de ID nº 

27513277), 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. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO É 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no aludido 

diploma, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão DEFERIDA 

à decisão de ID nº 26371671 OPINO por ratificar nesta oportunidade, nos 

termos do artigo 6º, VIII. Importante consignar que a jurisprudência é clara 

no sentido de que “a inversão do ônus da prova prevista no CDC não 

importa em desonerar o autor da produção mínima dos fatos constitutivos 

do seu direito.” (ZILLES, Fabiana. Recurso inominado n. 71006867881. J. 

em 27 Jun. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br.) DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL – MÉRITO Trata-se de Ação de Declaração de 

Inexigibilidade de débitos c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos 

Morais. Em síntese, a parte Autora alega que é consumidora da Ré, mas 

questiona as faturas relativas aos meses de fevereiro a outubro de 2019. 

Dessa feita, requereu liminarmente que a ré se abstivesse de efetuar a 

suspensão do fornecimento de energia na UC aqui discutida, além de 

pugnar pela declaração de inexigibilidade das mesmas e a readequação 

de todas elas para a sua média de consumo. Requer, também, indenização 

moral. Liminar deferida à Decisão de ID nº 26371671. Oportunizada a 

conciliação, as partes compareceram à solenidade, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. Para que a Ré seja responsabilizada 

civilmente, faz-se necessário a presença de três requisitos básicos: Ato 

ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. Neste caso, da análise dos 

fatos, tenho que a parte ré, em contestação tempestiva, logrou êxito em 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a existência do débito e a obrigação de pagar, que atingem a 

esfera jurídica da parte Autora. Em que pesem as alegações feitas pela 

parte autora na inicial, ressalta-se que ela passou a residir no imóvel, 

segundo suas alegações, em janeiro de 2019, sendo que, neste primeiro 

mês, a fatura de energia veio no valor aproximado de R$ 80,00, sendo que 

a fatura do mês anterior (dezembro de 2018) veio no valor de R$ 30,39, 

correspondente somente à taxa de religação da energia. Assim, exceto 

com relação à fatura de janeiro, que veio de maneira proporcional, como 

se depreende dos fatos articulados na petição inicial, a parte autora 

contesta todas as faturas posteriores, não havendo, pois, média de 

consumo anterior para ser computada. Consoante se verifica pelos 

documentos trazidos pela parte ré (ID nº 28320833), houve troca do 

medidor de energia na UC em comento em 15/05/2019 (folha 7/7 do 

documento acima referido).A parte autora não apresentou impugnação à 

defesa e documentos a ela juntados, apesar de ter sido devidamente 

intimada (Audiência de ID nº 27513277). Ainda, de acordo com histórico de 

consumo, também juntado pela ré, percebe-se que não houve diminuição 

de consumo nos meses que se seguiram. Ou seja, mesmo com a troca de 

medidor, a média de consumo da parte autora não sofreu redução. Assim, 

os elementos probatórios constantes nos autos demonstram a legitimidade 

da cobrança e indicam que há a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte Autora. Em caso semelhante, já se manifestou a 

jurisprudência pátria: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZATÓRIA. AMPLA/ FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVA PERICIAL 

DESNECESSÁRIA. COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VARIAÇÃO 

EXORBITANTE DA MÉDIA DE CONSMO DA UNIDADE RESIDENCIAL. 

INSUBSISTÊNCIA DA TESE AUTORAL FRENTE À PROVA DOS AUTOS. 

DOCUMENTOS UNILATERALMENTE PRODUZIDOS PELA RÉ, EM 

CONTESTAÇÃO, QUE CONFEREM VEROSSIMILHANÇA ÀS SUAS 

ALEGAÇÕES, NÃO REFUTADAS EM RÉPLICA. ARTIGO 14, § 3º, DO CDC. 

ÔNUS DO QUAL SE DESIMCUMBIU A RÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA. 1. Controvérsia sobre a ocorrência de falha na prestação de 
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serviço pela demandada, consistente na cobrança e valores acima do real 

consumo. 2. Inversão do ônus da prova. Deferimento da perícia requerida 

pela autora. Desinteresse da concessionária ré na produção da prova. 3. 

Ausência de cerceamento de defesa. Desnecessidade de perícia técnica. 

Insubsistência da tese autoral frente à prova dos autos. A ré, 

desincumbindo-se do ônus previsto no art. 14, § 3º, do CDC, comprovou a 

inexistência de variação exorbitante da média de consumo da unidade 

residencial. 4. Juntada de telas sistêmicas, de produção unilateral, em 

contestação, que conferem verossimilhança às alegações da ré e que não 

foram refutadas em réplica. Documento hábil a comprovar a tese 

defensiva de regularidade na cobrança. Ausência de impugnação 

específica pela autora. 5. A prova dos autos que é suficiente para afastar 

as alegações da parta autora/apelante, restando caracterizada a 

regularidade do serviço prestado. É que a média de consumo da 

requerente já havia apresentado picos de consumo tais como os que 

aconteceram no período questionado. Eventual aumento do valor da fatura 

não está, necessariamente, relacionado ao aumento da quantidade de 

consumo em KWh, haja vista a majoração do preço do KWh, o aumento 

dos tributos, a variação de bandeiras tarifárias (vermelha, amarela, verde) 

etc. 6. Ausência de irregularidade no fornecimento do serviço. 

Descabimento dos pedidos de refaturamento e de devolução de indébito. 

7. Ausência de ato ilícito. Dano moral não configurado. NEGATIVA DE 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ – APL: 002289919201681900004, 

Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 

02/10/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) Portanto, OPINO por REVOGAR a 

liminar deferida à Decisão de ID nº 26371671 e por JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela autora na inicial. 

DISPOSITIVO Ante o exposto e fundamentado, após a análise dos fatos e 

documentos apresentados por ambas as partes, OPINO por: 1. REJEITAR 

as preliminares de ilegitimidade ativa e incompetência do juízo arguidas 

pela ré à defesa. 2. RECONHECER a relação de consumo, nos termos dos 

artigos 2º e 3º do CDC, e por RATIFICAR a inversão do ônus da prova 

DEFERIDA em favor da parte Autora à Decisão de ID nº 26371671. 3. 

Contudo, OPINO por REVOGAR a liminar deferida à Decisão de ID nº 

26371671, bem como por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial quanto à declaração de inexistência de débito, 

revisão e fatura e indenização por danos morais, nos termos do artigo 

487, 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 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: 1019089-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEUDER LIMA DE ASSIS OAB - MT20006/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(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 SENTENÇA Processo: 1019089-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROBSON SOARES DOS SANTOS 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. DA 

JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso 

gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que 

eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, 

deverá ser formulado em segunda instância, caso haja interposição de 

recurso. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA O presente feito trata de relação de consumo, nos temos dos 

artigos 2º e 3º do CDC. A Ré está mais apta a provar o insucesso da 

demanda que a parte Autora a demonstrar a sua procedência. Logo, está 

patente a hipossuficiência e vulnerabilidade da parte consumidora, razão 

pela qual OPINO por RATIFICAR a inversão do ônus probatório deferida em 

favor da parte Autora à decisão de ID nº 26890378. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO – DA RESPONSABILIDADE CIVIL Da análise do 

processo, verifico que ele se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I 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 

28819458), reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a 

produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo 

assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude 

da irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer em que a parte autora narra que solicitou a 

transferência da Unidade consumidora do imóvel que alugou para o seu 

nome, contudo afirma que a transferência não foi realizada, sob a 

justificativa dada pela ré de que havia débitos anteriores e que deveriam 

ser quitados. Assim, pleiteou a concessão da liminar para efetivação da 

transferência de titularidade da unidade consumidora para o seu nome, o 

que foi deferido à decisão de ID nº 26890378. Em Manifestação de ID nº 

27564787 a ré informa que não foi possível o cumprimento da liminar em 

razão da inexistência de ramal de entrada e de disjuntor na UC em 

questão, sendo que, à defesa, a Ré informa que a transferência de 

titularidade solicitada pela parte autora já foi efetivada e que não havia 

sido deferida anteriormente em razão da parte autora não ter apresentado, 

quando da solicitação administrativa, os documentos pertinentes à 

propriedade do imóvel (ou contrato de locação, se fosse o caso). A ré não 

menciona, porém, de que maneira cumpriu a liminar deferida no presente 

feito, pois, embora alegue, primeiramente, a impossibilidade de proceder 

com a transferência em razão da inexistência de ramal de entrada e de 

disjuntor, posteriormente afirma que a liminar foi devidamente cumprida. 

Sendo assim, desde já OPINO por deferir o pedido feito pela parte autora 

de aplicação da multa prevista para o caso de descumprimento da liminar 

(ID nº 27948224), não sendo o caso de majoração, haja vista que, afinal, a 

transferência acabou por ser efetivada, ainda que a destempo. Ainda, fato 

é que a parte autora juntou com a inicial os comprovantes de protocolo 

presencial e virtual (ID nº 26690663 e 26690665), não tendo a ré se 

manifestado sobre eles em sua defesa, tampouco comprova que teria 

informado à parte autora o motivo que levou à não efetivação da 

transferência de titularidade objeto da presente ação. Ademais, a 

inspeção de ID nº 27564788 somente foi realizada em 17/12/2019, ou seja, 

após a intimação da ré para cumprir a liminar deferida neste processo. 

Entendo, assim, que a ré não comprovou qualquer fato que justificasse a 

sua recusa em efetuar a transferência de titularidade solicitada pela parte 

autora. Dessa feita, com os pedidos feitos no dia 05/11/2019 (ID nº 

06690663) e 27/11/2019 (ID nº 26690665), gerou na parte Autora a 

expectativa de que a unidade consumidora estaria sendo transferida para 

o seu nome. No entanto, a Ré não o fez, não apresentando nenhuma 

justificativa plausível para tanto. Logo, tenho que a parte autora se 

desincumbiu de seu ônus em comprovar que efetuou o pedido à ré, não 

tendo esta comprovado que o não atendimento da solicitação se deu por 

culpa da parte autora. Tal conduta certamente fere o código de defesa do 

consumidor, em especial o direito da autora de ter informações claras e 

precisas, bem como a prevenção de danos morais e materiais, consoante 

se depreende do artigo 6º, III e VI do CDC. Há, claramente, falta de 

transparência nas informações prestadas pela Ré à parte consumidora, 

gerando confusão na relação de consumo e falha na prestação de 

serviço. No caso em tela, entendo que a Ré cometeu ato ilícito, nos termos 

dos artigos 186 e 187 do Código Civil, posto que violou as dinâmicas da 

legislação de consumo, em especial os artigos acima mencionados. Logo, 

OPINO por tornar definitiva a tutela antecipada concedida à Decisão de ID 

nº 26890378, no sentido de manter a transferência da titularidade para o 

nome da parte Autora. DA ANÁLISE DOS DANOS MORAIS A Ré, por se 

tratar de prestadora de serviço público, com base na teoria do risco 
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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. Assim, no tocante à 

indenização por danos morais, não se pode deixar de reconhecer o 

sofrimento advindo da ineficácia da prestação dos serviços de energia 

elétrica pela Ré, bem como pelo atendimento deficiente à parte 

consumidora, com a negativa de efetuar a transferência de titularidade, 

mesmo após solicitação expressa. Consequentemente, RECONHEÇO o 

dano moral in re ipsa, sendo o nexo causal necessário o próprio desgaste 

da Autora, que teve que ingressar com a presente ação para ter 

reconhecido um direito seu. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. RECUSA DE TRANSFERÊNCIA DE 

TITULARIDADE E RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO EM RAZÃO DE 

DÉBITO PRETÉRITO. PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO MANIFESTADO POR AMBAS AS 

PARTES. 1- Aplicação do CDC ao caso, uma vez que autora e ré se 

amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 

2º e 3º da Lei 8.078/90. Verbete nº 254 da Súmula de Jurisprudência 

deste Tribunal de Justiça; 2- Com a alegação de acidente de consumo 

demonstrada na forma da comprovação da aquisição da posse direta 

como Locatária, à ré caberia provar fato capaz de afastar o nexo de 

causalidade entre a sua conduta e o dano apontado, na forma do artigo 

14, § 3º do CDC. Todavia, instada para tanto, limitou-se a argumentar pela 

regularidade de sua atuação, confirmando assim as alegações autorais, 

motivo pelo qual deverá promover a transferência de titularidade da conta 

de luz do imóvel para a autora, com o restabelecimento do serviço; 3- 

Danos morais configurados in re ipsa. Verbete sumular 192-TJRJ. O 

quantum fixado pelo juiz sentenciante, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) se afigura proporcional, segundo o critério bifásico, devendo assim 

ser mantido. Aplicável, ademais, o verbete sumular 343-TJRJ; 4- Não se 

verifica cabível a declaração de inexistência de débito que não foi 

imputado à autora, por ausência de interesse. Demais disso, o caráter 

genérico do pedido possibilitaria a declaração de inexistência de eventual 

débito regular, referente a outro imóvel que não o objeto da presente ação; 

5- Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 

00285350420188190001, Relator: Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE 

MELO, Data de Julgamento: 11/02/2020, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL) 

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. A indenização por dano moral deve 

representar, para a vítima, uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido, proporcionando um equilíbrio tal, de modo 

que não signifique enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. 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$ 4.000,00 (quatro mil reais) à 

parte autora, como medida de caráter pedagógico, evitando a reiteração 

da conduta no mercado de consumo. DISPOSITIVO Diante de todo o 

exposto e fundamentado, após a análise da versão fática e probatória 

apresentada por ambas as partes, OPINO por: 1. RATIFICAR a inversão do 

ônus probatório deferida em favor da parte Autora à decisão de ID nº 

26890378. 2. TORNAR DEFINITIVA a tutela antecipada concedida à 

Decisão de ID nº 26890378, no sentido de manter a transferência da 

titularidade para o nome da parte Autora. 3. DEFERIR o pedido feito pela 

parte autora de aplicação da multa prevista para o caso de 

descumprimento da liminar (ID nº 27948224), não sendo o caso de 

majoração, haja vista que, afinal, a transferência acabou por ser 

efetivada, ainda que a destempo. 4. RECONHECER os danos morais e 

CONDENAR a Ré à ressarci-los, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE desde o 

seu arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês a partir do evento danoso (05/11/2019). 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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000023-45.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JULIO CEZAR DA SILVA RODRIGUES 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 

Resta evidenciar 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$ 172,02 e indenização por dano moral no valor der$ 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$ 10.172,02. 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. DAS PRELIMINARES ARGUIDAS INÉPCIA DA 

INICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA A ré se manifestou à defesa, 

argumentando que não se pode compreender quais os motivos que 

ensejaram o ajuizamento da presente demanda em face da Ré, inexistindo 

prova mínima do alegado. Em razão disso, pugna pelo indeferimento da 

petição inicial. Primeiramente, as razões apontadas pela parte ré na 

presente preliminar não se constituem em ausência de prova mínima. Ao 

sugerir a reclamada que não se pode compreender os motivos que 

ensejaram o ajuizamento da presente ação, estar-se-ia diante da hipótese 

prevista no art. 331, I, § 1º, III do CPC. Contudo, não é o que se verifica, 

pois, da narração dos fatos (negativação indevida) decorre logicamente a 

conclusão (pedido de declaração de inexistência do débito e reparação 

moral). Ademais, não merece prosperar a preliminar, eis que a ausência 

de provas das alegações iniciais ensejaria a improcedência dos pedidos e 

não à extinção precoce do processo. Assim, OPINO por REJEITAR a 

preliminar de inépcia da inicial arguida pela ré. INÉPCIA DA INICIAL - 

DOCUMENTO QUE COMPROVA A NEGATIVAÇÃO A Ré questiona também 

a idoneidade do comprovante de negativação apresentado pela parte 

Autora à inicial. No entanto, não apresenta qualquer outro documento que 

viesse a desconstituí-lo. Além disso, a negativação do nome da parte 

autora é fato incontroverso nos autos, razão pela qual OPINO por aceitar 

os documentos apresentados pela parte autora para todos os fins, 

REJEITANDO 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 29432127) sobre a realização de audiência de instrução e julgamento 
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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, no valor de R$ 172,02, 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 telas sistêmicas e faturas produzidas unilateralmente, sobre as 

quais a jurisprudência já reconheceu que “são documentos produzidos 

unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de 

relação jurídica entre as partes.” ((N.U 1001836-06.2018.8.11.0025, 

TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, 

Julgado em 12/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019). 

Consequentemente, entendo que a 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$ 172,02, 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, no valor de R$ 172,02, 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 

razoável, 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 provimento. (TSUNO, Marcelo. 

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 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$ 10.172,02. 2. REJEITAR as 

preliminares de inépcia da inicial arguidas pela ré. 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$ 

172,02, 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, no valor acima mencionado, 

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 (24/04/2018) 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002791-41.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DANIELA FERREIRA DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, 

uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial 

independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, 

conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a 

discussão para a fase de admissibilidade de eventual recurso inominado 

que possa futuramente ser interposto. DA 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 
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possibilidade de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, 

conforme se verifica pelo extrato de negativação juntado com a inicial, a 

parte autora pretende a declaração da inexistência do débito no valor de 

R$ 63,05 e indenização por dano moral, no valor de R$ 8.000,00. 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$ 8.000,00. 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$ 8.063,05. DA REVELIA DA PARTE RÉ Verifica-se que a parte ré 

BANCO IBI S/A BANCO MÚLTIPLO (BRANCO BRADESCARD S/A) foi 

devidamente citada, conforme se verifica no Expediente de Citação 

(4034865) e não compareceu à audiência de ID nº 30198061, tampouco 

apresentou defesa. Ressalta-se que o artigo 20 da lei nº 9.099/95 

estabelece que o não comparecimento do demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, culmina na 

reputação da veracidade dos fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz. Assim, OPINO por DECRETAR A 

REVELIA da parte ré, com fulcro no art. 344 do CPC. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Da análise dos autos, verifico que ele se encontra 

apto para julgamento, posto que desnecessária a produção de outras 

provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Outrossim, 

“(...) a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, 

sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em 

virtude da irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - 

APL: 05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de Ação 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, no valor de R$ 63,05, 

cuja origem aduz desconhecer. Oportunizada a conciliação, somente a 

parte autora compareceu à audiência. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO 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, 

conforme preleciona o art. 6º, VIII do CDC. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Pela logística da responsabilidade civil, para 

que haja a condenação, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre ambos. No caso em 

tela, tem-se que a parte Ré não apresentou defesa e também não trouxe 

qualquer documentação que evidenciasse o vínculo e o débito negativado. 

Consequentemente, entendo que a parte Ré não observou o ônus que lhe 

é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria ter colacionado aos 

autos o contrato específico que subsidiou a negativação, principalmente 

quando a parte Autora negou a existência de vínculo entre as partes. 

Assim, a parte Ré não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo 

ao direito pleiteado pela parte Autora, ou qualquer argumento forte o 

suficiente para subsidiar a existência da negativação, razão pela qual 

presume-se verdadeira a versão posta na inicial. Logo, na esfera da 

responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 

186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação indevida, 

razão pela qual OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO 

VALOR DE R$ 63,05, 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 aos débitos aqui discutidos, 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, no valor acima 

apontado, caso o réu não o faça. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS No 

que concerne aos danos morais, os fatos relatados são suficientes a 

ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem médio, acarretando à 

Ré a obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual 

OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa. Ora, há evidente 

violação da boa-fé contratual e indevida exposição da parte Autora a 

sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto 

à 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 razoável, 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.) 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. 

DISPOSITIVO Isso posto, após analisar as versões fáticas e 

documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por: 1. CORRIGIR, 

de ofício, o valor da causa para fixa-lo em R$ 8.063,05. 2. DECRETAR A 

REVELIA da parte ré, com fulcro no art. 344 do CPC. 3. RECONHECER a 

relação de consumo entre as partes e DEFERIR inversão do ônus da prova 

em favor da parte Autora. 4. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha 

na prestação do serviço do Réu, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO NO VALOR DE R$ 63,05, 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 parte ré exclua o nome da parte 

autora dos cadastros restritivos de crédito, referente aos débitos aqui 

discutidos, 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, 

mediante SERASA JUD, caso o réu não o faça. 7. No que concerne aos 

danos morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por 

condenar a parte Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO por 

arbitrar na proporção de R$ 6.000,00 (seis mil reais), como medida de 

caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento 

danoso (24/07/2018) 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021132-52.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADAIRTON BERNALDO DA ROSA REQUERIDO: CLARO 

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$ 896,06 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$ 

896,06. 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. 

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO A ré suscitou a 

incompetência do juizado para processar e julgar a presente demanda 

ante a alegada necessidade de perícia grafotécnica no contrato juntado 

com a contestação. Contudo, verifica-se que a parte autora não impugnou 

a sua assinatura constante no referido contrato, razão pela qual OPINO 

por rejeitar a aludida preliminar. 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 29132597), 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 c.c. 

indenização por danos morais em face de CLARO 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 parte 

reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos autos o contrato que 

comprova a contratação por parte do autor (ID nº 29422789) e as faturas 

por ele inadimplidas. Pois bem. 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 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 contrato assinado 

pelo autor e as faturas que deram origem ao débito negativado. Em sua 

impugnação, o autor não impugna os documentos juntados pela ré. Em 

análise minuciosa da documentação, 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 

parte 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$ 896,06. DISPOSITIVO 

Posto isso, OPINO por: 1. CORRIGIR o valor da causa para fixá-lo em R$ 

39,920,00. 2. REJEITAR a preliminar de incompetência do juizado arguida 

pela ré à defesa. 3. JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC. 4. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido contraposto para declarar exigível o débito inserido no SPC no 

valor de R$ 896,06, devendo incidir os juros moratórios simples de 1% ao 

mês e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do ajuizamento desta 

ação. 5. 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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CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020869-20.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JONILSON PEDRO DE CAMPOS REQUERIDO: VIVO 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 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: 1020748-89.2019.8.11.0001
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(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):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1020748-89.2019.8.11.0001. REQUERENTE: LUZIA ROSA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 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 29101920), 

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 SANTANDER 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 a 

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 Proposta de Abertura de Conta 

Corrente e Contratação de Crédito com assinatura da parte autora, além 

de ter colacionado à sua defesa faturas inadimplidas pela autora que 

deram ensejo à negativação aqui discutida, demonstrando a utilização, 

pela autora, dos serviços prestados pela ré. Comprovou, portanto, a 

existência da relação jurídica e do débito negativado. A autora, apesar de 

intimada (Audiência de ID nº 29101920), não apresentou impugnação. Em 

análise minuciosa da documentação é clarividente que a dívida procedeu 

da utilização dos serviços da parte reclamada. Outrossim, a parte autora 

nega a existência do débito, o qual, entretanto, foi comprovado pela parte 

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 debitou ou existência de dano moral indenizável. 

DISPOSITIVO Posto isso, OPINO por: 1. JULGAR IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 2. INDEFERIR o pedido de 

aplicação de multa por litigância de má-fé feito pela ré à defesa, uma vez 

que não restou configuradas nos autos as hipóteses previstas no art. 80 

do CPC. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo 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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THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015401-75.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIANO ARAUJO SIRUGI REQUERIDO: SKY SERVIÇOS DE 

BANDA LARGA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei n. 9.099/95. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, 

uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial 

independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, 

conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a 

discussão para a fase de admissibilidade de eventual recurso inominado 

que possa futuramente ser interposto. PRELIMINAR DE FALTA DE 
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INTERESSE DE AGIR O Réu suscita, em contestação, preliminar de falta de 

interesse de agir, por entender que não há demonstração de pretensão 

resistida. O artigo 17 do CPC, deixa claro que, “para postular em juízo é 

necessário ter interesse e legitimidade”. Nesse sentido, o interesse de agir 

é consubstanciado numa “situação jurídica que reclama a intervenção 

judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um prejuízo em razão da 

impossibilidade de autodefesa” (FUX, Luiz, Curso de direito processual 

civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2008. p. 177.) Exatamente o caso em tela, no qual a parte Autora suplica a 

intervenção judicial para não continuar sofrendo prejuízos frente a 

conduta supostamente ilícita por parte do Réu. E, ademais, não há 

dispositivo legal que obrigue a parte Autora a esgotar todos os meios 

administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de ferir o 

direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, preconizado no 

artigo 5º, XXXV da CF. Assim, OPINO por afastar a preliminar de interesse 

de agir. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da análise dos autos 

verifico que se encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a 

produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 

do CPC. Aliado a isso, verifico que as partes, ao serem indagadas sobre a 

realização de audiência de instrução e julgamento ou produção de novas 

provas (Audiência de ID nº 27570317), reportaram-se à contestação e 

impugnação. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao 

convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção 

de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de 

sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: 

Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Indenização por Danos Morais e pedido de Tutela Antecipada em que o 

autor alega que utiliza os serviços de internet banda larga da empresa 

reclamada, com velocidade de 1MB, no importe mensal de R$ 49,90 

(quarenta e nove reais e noventa centavos). Enfatiza que, no contrato 

original, foi acordado o desconto inicial de R$ 20,00 (vinte reais), no 

período de 6 (seis) meses, bem como o pagamento da taxa de instalação 

no importe de R$ 30,00 (trinta reais). Narra, a parte autora, que decorrido 

pouco tempo de uso, a prestação de serviço começou a apresentar 

defeitos, tornando-se ineficazes mesmo com tentativa de reparo feita pelo 

técnico da empresa reclamada. Ressalta que, paralelo à ineficácia do 

serviço, no mês de junho/2019, a parte promovida entrou em contato para 

oferecer novo pacote contratual, com 2MB de internet, no valor de R$ 

66,68 (sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos), o qual foi 

prontamente negado pela parte promovente. A parte autora narra, também, 

que a despeito da negativa supramencionada, a empresa reclamada 

enviou subsequentes faturas, calculadas com valores não condizentes ao 

pacto inicial e, em razão disso, ela (a parte autora) efetivou o pagamento 

apenas do que entendia devido, em consonância com o contrato, 

conforme comprovante acostado à inicial (id. 25747986). Informa, ainda, 

que, no dia 31.10.019, teve o fornecimento do serviço de internet 

interrompido por falta de pagamento. Com isso, buscou solução do 

impasse por diversas vezes, administrativamente (protocolos n.º 

201967852348809 ,  2019680261559 7 5 ,  2 0 1 9 6 8 0 2 6 2 0 8 6 2 4 , 

201968219732133 ,  2019693515504 6 2 ,  2 0 1 9 7 0 4 5 1 8 0 4 0 2 9 , 

201974191676312, 201974192668310 e 201972533162099), porém, 

frustradas suas tentativas. Em face dessa situação, depois de discorrer 

sobre os fatos e fundamentos jurídicos cabíveis à espécie, salientando os 

requisitos constantes do artigo 300, do atual CPC, a parte autora requereu 

liminarmente: “VI - Com fulcro nas disposições do art. 300 do NCPC, seja 

LIMINARMENTE concedida a tutela de urgência, no sentido de determinar 

que a requerida: · Reestabeleça imediatamente os serviços de internet 

banda larga na residência do autor. · Suspenda todas as faturas que 

foram emitidas o valor acima do contratado, ou seja, R$ 49,90 (quarenta e 

nove e noventa). · Emita as faturas subsequentes no valor contratado de 

R$ 49,90 (quarenta e nove e noventa), · Se abstenha de incluir o CPF do 

autor no rol de inadimplentes pelos débitos discutidos nos autos, no prazo 

estipulado por Vossa Excelência, e sob pena de multa em caso de 

descumprimento”. Além disso, pleiteou, ao final, o cancelamento do saldo 

remanescente das faturas emitidas com o valor acima do contratado, bem 

como que a ré emita todas as faturas subsequentes com o valor acordado 

no momento da contratação, ressalvando as atualizações anuais, 

pugnando, também, por Indenização por Danos Morais, no valor de R$ 

15.000,00. Liminar indeferida à Decisão de ID nº 25811535. A empresa ré, 

em defesa tempestiva, não refuta os fatos articulados na petição inicial, 

somente afirma que vem realizando a cobrança de valores que foram 

contratados e que a suspensão no serviço se deu em razão da 

inadimplência da parte autora, pugnando pela improcedência dos pedidos 

feitos na presente ação. Oportunizada a conciliação, as partes 

compareceram, porém optaram por prosseguir com a demanda. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No 

caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao 

ônus da prova, cuja inversão deferida à decisão de ID nº 25811535 OPINO 

por RATIFICAR nesta oportunidade. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL Pela logística da responsabilidade civil, para que haja a condenação, 

faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano 

e nexo de causalidade entre eles. O autor afirmou que estava em dia com 

o pagamento de suas faturas e, mesmo assim, sofreu o bloqueio do sinal 

oferecido pela ré. O autor informou inúmeros protocolos de atendimento 

junto à ré, os quais alega que foram gerados na tentativa de solucionar 

administrativamente o problema. A empresa ré, por sua vez, não 

comprova que o autor tenha contratado os serviços cobrados nas faturas 

para ele encaminhadas, tendo juntado apenas telas sistêmicas, as quais 

não possuem valor probatório, mormente quando o autor afirmou que a 

contratação se deu de maneira diversa e negou expressamente que tenha 

feito a mudança no pacote, levada a cabo pela parte ré. Por mais que seja 

perfeitamente compreensível a existência de erros, tanto humanos, 

quando eletrônicos, não há qualquer justificativa para a ré não ter dado 

ouvido ao autor mesmo depois que ele entrou em contato tantas vezes 

com a ré pelo seu canal de atendimento ao consumidor. Além disso, o 

autor comprovou que vinha pagando pelo serviço pelo valor que foi 

contratado, não tendo a ré demonstrado qualquer fato modificativo do 

direito do autor. Logo, é flagrante a falha na prestação do serviço. 

Consequentemente, entendo que a Ré não observou o ônus que lhe é 

atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria ter colacionado aos autos 

qualquer subsídio que demonstrasse que esta não suspendeu 

indevidamente os serviços prestados ao autor, ainda mais quando o autor 

comprovou que estava em dia com o pagamento de suas faturas. Assim, a 

Ré não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito 

pleiteado pelo Autor, ou qualquer argumento forte o suficiente para 

subsidiar a suspensão nos serviços que efetuou contra o autor, além de 

não ter comprovado que as faturas tenham sido emitidas de acordo com 

os serviços de fato contratados, 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 cobrança a maior e o próprio bloqueio indevido, 

razão pela qual OPINO por JULGAR PROCEDENTES os pedidos feitos pela 

parte autora para: 1. DETERMINAR o imediato restabelecimento dos 

serviços contratados na residência do autor, consignando o prazo de 48 

horas para efetivação da medida, sob pena de multa fixa que OPINO 

arbitrar em R$ 2.000,00; 2. Determinar que sejam excluídos todos os 

serviços não contratados pelo demandante nas faturas já encaminhadas e 

parcialmente pagas por ele, cancelando os débitos remanescentes 

emitidos em valor acima do inicialmente contratado; 3. Determinar que a ré 

se abstenha de emitir faturas acima do valor contratado, qual seja, R$ 

49,90 (ressalvadas as atualizações anuais e inclusões de serviços 

comprovadamente contratados), sob pena de multa fixa que OPINO 

arbitrar no valor de R$ 2.000,00; No que tange aos danos morais, OPINO 

por reconhece-los na modalidade in re ipsa, pois a exposição do Autor às 

situações narradas na inicial, em demasia desgastantes, tendo sofrido 

bloqueio indevido dos serviços contratados e pagos, bloqueio que 

permaneceu mesmo após inúmeros contatos por parte do autor, 

caracteriza má prestação de serviço, que gera um dano que extrapola a 

esfera do mero dissabor. Ressalto que a Ré não prestou ao Autor a 

assistência devida, sequer as informações claras e transparentes, que 

são exigidas pelo artigo 6º, I, III e VI CDC, restando plenamente presente o 

nexo causal. E assim tem decidido a jurisprudência pátria: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA 

REJEITADA – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – BLOQUEIO INDEVIDO DE 

LINHA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – RECLAMAÇÃO 

ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 3º da Lei nº 

9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 
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processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não 

sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de 

incompetência. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de 

serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, 

pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência 

da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de 

Defesa do Consumidor. O bloqueio da linha telefônica quando não há 

inadimplemento que autorize, configura falha na prestação do serviço apta 

a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando há várias 

reclamações administrativas não solucionadas. O valor da indenização por 

dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. 

(N.U 8010028-48.2017.8.11.0086, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no DJE 

09/07/2019) No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a 

fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim 

de dissuadi-la de novo atentado. Valor esse que entendo pertinente na 

proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 944 do 

C.C. DISPOSITIVO Isso posto, após analisar as versões fáticas e 

documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por: 1. 1. REJEITAR 

a preliminar de falta de interesse de agir arguida pela ré à contestação. 2. 

2. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e RATIFICAR a 

inversão do ônus da prova DEFERIRA em favor da parte Autora à Decisão 

de ID nº 25811535. 3. DETERMINAR o imediato restabelecimento dos 

serviços contratados na residência do autor, consignando o prazo de 48 

horas para efetivação da medida, sob pena de multa fixa que OPINO 

arbitrar em R$ 2.000,00; 4. Determinar que sejam excluídos todos os 

serviços não contratados pelo demandante nas faturas já encaminhadas e 

parcialmente pagas por ele, cancelando os débitos remanescentes 

emitidos em valor acima do inicialmente contratado; 5. Determinar que a ré 

se abstenha de emitir faturas acima do valor contratado, qual seja, R$ 

49,90 (ressalvadas as atualizações anuais e inclusões de serviços 

comprovadamente contratados), sob pena de multa fixa que OPINO 

arbitrar no valor de R$ 2.000,00; 6. 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$ 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 (31/10/2019 – data 

do bloqueio indevido) e a correção monetária a partir desta data. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração 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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000948-41.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: THIAGO IAFELICE DOS SANTOS INTERESSADO: 

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o acesso 

ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do recolhimento 

de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 

da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a fase de 

admissibilidade de eventual recurso inominado que possa futuramente ser 

interposto. DA 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, conforme se verifica pelo extrato de 

negativação juntado com a inicial, a parte autora pretende a declaração da 

inexistência do débito no valor de R$ 910,66 e indenização por dano moral, 

no valor de R$ 15.000,00. 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$ 15.000,00. 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$ 15.910,66. DA REVELIA DA PARTE RÉ 

Verifica-se que a parte ré foi devidamente citada, conforme se verifica no 

AR de ID nº 29194505 e não compareceu à audiência de ID nº 29647929. 

Ressalta-se que o artigo 20 da lei nº 9.099/95 estabelece que o não 

comparecimento do demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, culmina na reputação da veracidade dos fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz. Assim, OPINO por DECRETAR A REVELIA da parte ré, com fulcro no 

art. 344 do CPC. Contudo, tendo em vista o princípio da busca pela 

verdade real, OPINO por indeferir o pedido da parte autora (ID nº 

31444532) de desentranhamento da defesa e documentos apresentados. 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da análise dos autos, verifico 

que ele se encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a 

produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 

do CPC. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao 

convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção 

de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de 

sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: 

Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de Ação 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, no valor de R$ 910,66, cuja origem aduz desconhecer. 

Sustenta que entrou em contato com a ré, quando descobriu que foi vítima 

de fraude, tendo obtido da própria ré os documentos que comprovam que 

a compra foi realizada por pessoa diversa do autor (Documento falso e 

foto retirada no momento da compra – ID nº 27980357). Não obstante isso, 

afirma que a ré insiste em manter seus dados negativados, bem como a 

lhe enviar cobranças, conforme documentos anexados à inicial. Em virtude 

desses fatos, pretende a declaração de inexistência do débito e 

indenização moral. Liminar deferida à Decisão de ID nº 28023521 para 

retirada do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito. 

Oportunizada a conciliação, somente a parte autora compareceu à 

audiência. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO A relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão deferida à Decisão de ID nº 28023521 OPINO por 

RATIFICAR nesta oportunidade, conforme preleciona o art. 6º, VIII do CDC. 

DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Pela logística da 

responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se necessário a 

presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de 

causalidade entre ambos. No caso em tela, tem-se que a parte Ré, em sua 

defesa, não trouxe qualquer documentação que evidenciasse o vínculo 

jurídico com o autor e o débito negativado. Ao contrário, sustenta que foi 
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tão vítima de fraude quanto o autor, o que, em suas palavras, excluiria a 

sua responsabilidade pelos fatos ocorridos, o que não merece guarida, 

visto que sua responsabilidade pelos fatos é objetiva, conforme preconiza 

o art. 14 do CDC. Consequentemente, entendo que a parte Ré não 

observou o ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria 

ter colacionado aos autos o contrato específico que subsidiou a 

negativação, principalmente quando a parte Autora negou a existência de 

vínculo entre as partes. Assim, a parte Ré não demonstrou fato impeditivo, 

extintivo ou modificativo ao direito pleiteado pela parte Autora, ou qualquer 

argumento forte o suficiente para subsidiar a existência da negativação, 

razão pela qual presume-se verdadeira a versão posta na inicial. Aliás, a 

alegação da parte ré de que o autor não teria lhe procurado para resolver 

o conflito não pode ser levada em consideração, pois, como já dito 

anteriormente, o autor juntou aos autos os documentos que lhe foram 

fornecidos pela própria reclamada, os quais comprovavam a existência de 

fraude com os documentos do reclamante no momento da compra aqui 

discutida. Assim, não há qualquer justificativa para que a ré mantivesse os 

dados do autor negativados ou que lhe enviasse insistentes cobranças 

por uma compra que já sabia ter sido fruto de golpe. 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$ 910,00, 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 RATIFICAR a liminar deferida no sentido de exclusão do nome 

da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito 

aqui discutido, mantendo a multa de R$ 2.000,00 fixada para o caso de 

descumprimento. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das 

providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, 

no valor acima apontado, caso o réu não o tenha feito. 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 razoável, 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.) 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, deve-se 

sopesar que, no caso em apreço, a parte autora entrou em contato com a 

parte ré, quando ficou comprovado que a compra em questão se tratou de 

fraude, não tendo a empresa reclamada, nem mesmo com a comprovação, 

retirado o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito e 

cessado com as cobranças dirigidas ao autor. 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$ 7.000,00 (sete mil 

reais), como medida de caráter pedagógico. DISPOSITIVO Isso posto, após 

analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as 

partes, OPINO por: 1. CORRIGIR, de ofício, o valor da causa para fixá-lo 

em R$ 15.910,66. 2. DECRETAR A REVELIA da parte ré, com fulcro no art. 

344 do CPC. 3. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e 

RATIFICAR inversão do ônus da prova deferida em favor da parte Autora 

à Decisão de ID nº 28023521. 4. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a 

falha na prestação do serviço do Réu, para RATIFICAR A LIMINAR 

deferida à Decisão de ID nº 28023521 e DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO NO VALOR DE R$ 910,66, 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 à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, mediante 

SERASA JUD, caso o réu não o tenha feito. 6. No que concerne aos 

danos morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por 

condenar a parte Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO por 

arbitrar na proporção de R$ 7.000,00 (sete 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 (22/11/2019) e a correção monetária, a partir desta data. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração 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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021364-64.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IURI DE CAMPOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 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. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DO JUÍZO Antes de se adentrar ao mérito da contenda, é fato que a parte 

ré, à contestação suscitou pela necessidade de realização de perícia 

grafotécnica no contrato apresentado pela Ré, o que afastaria a 

competência do juizado especial para o deslinde da presente. Entendo 

desnecessária a realização de perícia, haja vista que a parte autora não 

impugnou a sua assinatura aposta no referido documento. Ao contrário, a 

parte reclamante, em sua impugnação (ID nº 29743787) sustenta que a 

relação jurídica nunca foi negada, somente o débito negativado. OPINO, 

assim, por REJEITAR a preliminar de incompetência arguida na defesa. 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR O Réu suscita, também, 

preliminar de falta de interesse de agir, por entender que não há 

demonstração de pretensão resistida. O artigo 17 do CPC, deixa claro que, 

“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Nesse 

sentido, o interesse de agir é consubstanciado numa “situação jurídica que 

reclama a intervenção judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um 

prejuízo em razão da impossibilidade de autodefesa” (FUX, Luiz, Curso de 

direito processual civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. Rio de 
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Janeiro: Forense, 2008. p. 177.) Exatamente o caso em tela, no qual a 

parte Autora suplica a intervenção judicial para não continuar sofrendo 

prejuízos frente a conduta supostamente ilícita por parte do Réu. E, 

ademais, não há dispositivo legal que obrigue a parte Autora a esgotar 

todos os meios administrativos antes de ingressar com a contenda, sob 

pena de ferir o direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, 

preconizado no artigo 5º, XXXV da CF. Assim, OPINO por afastar a 

preliminar de interesse de agir. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL OPINO 

por afastar a irresignação da Ré quanto ao extrato apresentado pela parte 

Autora para comprovar a negativação, uma vez que a empresa ré não 

apresentou qualquer documento que o contrapusesse. Além disso, a 

negativação do nome da parte autora é fato incontroverso nos autos, 

motivo pelo qual OPINO por rejeitar a aludida preliminar. 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 a parte autora, ao ser indagada sobre a realização de 

audiência de instrução e julgamento ou produção de novas provas 

(Audiência de ID nº 29164522), 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 c.c. indenização por danos morais em face de 

BANCO BRADESCARD S/A. Em apertada síntese, afirma a parte autora 

que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito 

indevidamente, negando expressamente a existência de relação jurídica 

com a ré e pugnando pela 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 e as faturas que teriam sido 

inadimplidas pela autora que deram ensejo à negativação aqui discutida. 

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. Comprovou, portanto, a existência da relação jurídica e 

do débito negativado. Em sua impugnação, a autora chega a mencionar 

que jamais negou a existência da relação jurídica com a ré, o que não 

corresponde com a verdade, pois a autora, em sua inicial, diz 

expressamente que “nunca contraiu qualquer tipo de débito com a Ré”. 

Além disso a ré demonstrou, através de faturas, o inadimplemento da 

parte autora, não tendo esta comprovado o respectivo pagamento. Em 

análise minuciosa da documentação é clarividente que a dívida procedeu 

da utilização dos serviços da parte reclamada. Outrossim, a parte autora 

nega 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 negando a existência 

de relação jurídica com a ré, relação e débito que 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, OPINO por 1. REJEITAR as preliminares de 

inépcia da inicial, falta de interesse de agir e incompetência do juízo 

arguidas pela ré à contestação. 2. JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. 3. 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. 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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020504-63.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FREDERICO CRISTIANO MARIA REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO DA RETIFICAÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à causa é 

discrepante daquele pretendido a este título, em evidente descumprimento 

do art. 292, VI, do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, nesta 

fase. No caso concreto, a parte autora pretende a declaração da 

inexistência de débitos nos valores de R$ 367,93 e R$ 311,13 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$ 

10.679,06. 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 PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA FORMULADO PELA 

PARTE AUTORA À IMPUGNAÇÃO Antes de se adentrar ao mérito da 
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contenda, é fato que a parte autora alegou a necessidade de realização 

de perícia grafotécnica no contrato apresentado pela Ré, o que afastaria a 

competência do juizado especial para o deslinde da presente. Entendo 

desnecessária a realização de perícia, haja vista que as assinaturas da 

parte autora constantes nos documentos apresentados com a inicial são 

idênticas às assinaturas dos contratos apresentados pela ré (ID nº 

29103739), bem como as constantes no próprio documento pessoal da 

parte autora (ID nº 27597558). Em casos semelhantes, já se posicionou a 

jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA RÉ DE TRAZER AOS AUTOS 

ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A RELAÇÃO JURÍDICA, NOS TERMOS DO 

ART. 373, II, DO CPC. PROVA DOS AUTOS QUE EVIDENCIA QUE O AUTOR 

CONTRATOU OS EMPRÉSTIMOS QUESTIONADOS. DESNECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ASSINATURA IDÊNTICA À CONSTANTE NO 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO AUTOR. CONTRATOS ASSINADOS E 

ACOMPANHADOS DE DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007970361, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 13/03/2019). (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71007970361 RS, Relator: Alexandre de Souza Costa 

Pacheco, Data de Julgamento: 13/03/2019, Segunda Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/03/2019) JUIZADOS 

ESPECIAIS CIVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO. IDENTIDADE ENTRE AS ASSINATURAS. PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR. 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. DEVIDOS. 

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (...) 5. 

As assinaturas postadas na proposta de adesão do cartão de crédito não 

despertam dúvidas quanto à sua autenticidade (ID. 5393865 - Pág. 1/2), 

dada a enorme semelhança com os documentos juntados aos autos (ID. 

5393844 - Pág. 1/2) e flagrantemente idêntica com a assinatura firmada em 

audiência (ID. 5393875 - Pág. 2), não havendo que se falar em 

necessidade perícia grafotécnica. Preliminar de incompetência do juízo 

rejeitada. (...) 14. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença 

mantida pelos seus próprios fundamentos. 15. Condenada a recorrente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados 

em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da 

gratuidade de justiça anteriormente deferida (art. 55, Lei 9099/95). 16. A 

Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da 

Lei n.º 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. (TJ-DF 

07033323920178070010 DF 0703332-39.2017.8.07.0010, Relator: 

FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 15/10/2018, 1ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 09/11/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

OPINO, assim, por rejeitar o pedido da parte autora, por entender que a 

perícia grafotécnica não se faz necessária para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO 

MÉRITO Da análise dos autos verifico que se encontra apto para 

julgamento, posto que desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC. 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 

29069449), 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 ITAU 

UNIBANCO 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 dos débitos negativados 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 inúmeros documentos que demonstram a 

movimentação financeira do autor na conta que possui junto ao réu. A 

parte ré, ainda, informou que o autor realizou um contrato de empréstimo, 

no valor de R$ 1.750,00 em 07/11/2014 e que o valor foi disponibilizado na 

conta do autor, conforme pode ser comprovado no extrato do respectivo 

mês (ID nº 29103738) e que tal empréstimo foi fruto de algumas 

renegociações, descritas na inicial, sendo que o autor está inadimplente 

com o pagamento de 07 parcelas. Em que pese o autor argumentar que as 

assinaturas constantes nos contratos juntados pela empresa ré não são 

suas, o que já foi refutado anteriormente, ele não nega que tenha recebido 

o valor do empréstimo, nem que as extensas movimentações bancárias 

juntadas pela demandada tenham sido feitas por si. Entendo que a ré 

comprovou, portanto, a existência da relação jurídica e do débito 

negativado, não tendo a parte autora comprovado o pagamento. Em 

análise minuciosa da documentação é clarividente que a dívida procedeu 

da utilização dos serviços da parte reclamada. Outrossim, a parte autora 

nega a existência do débito, o qual, entretanto, foi comprovado pela parte 

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 ou de dano moral indenizável. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO A parte Reclamada pretende o reconhecimento da 

exigibilidade do débito existente em nome da parte reclamante, 

condenando-a ao pagamento de R$ 20,06. Merece guarida o pedido 

contraposto apresentado pela parte Reclamada. Assim, OPINO por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto, 

reconhecendo-se como devida a importância expressamente informada 

pela parte ré de R$20,06. DISPOSITIVO Posto isso, OPINO por: 1. 

CORRIGIR, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 10.679,06. 2. 

JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, declarando 

extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. 3. JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto para CONDENAR a 

parte autora ao pagamento do valor de R$ 20,06 (vinte reais e seis 

centavos), devendo incidir os juros moratórios simples de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do ajuizamento desta ação. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021037-22.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FERNANDO BOSCO DA SILVA 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$ 227,94 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$ 227,94. 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 ARGÜIDA - 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 

29122730) 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$ 227,94, 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 e da própria relação jurídica entre as partes. Assim, a Ré não 

demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito pleiteado 

pela parte Autora ou qualquer argumento forte o suficiente para subsidiar 

a 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$ 227,94, 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 provimento. (TSUNO, Marcelo. 

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 

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$ 227,94, bem como a nulidade de qualquer 

cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 
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(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 (13/09/2019) 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020472-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NATALHIA MAGALHAES AUGUSTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020472-58.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA NATALHIA MAGALHAES AUGUSTO REQUERIDO: OI 

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$ 590,41 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$ 10.590,41 GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não tem 

cabimento nesta fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau 

em sede de Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas 

ou despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. 

Portanto, remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de 

eventual recurso inominado que possa futuramente ser interposto. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da análise 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 28940427) sobre a realização de audiência de instrução e julgamento 

ou produção de novas provas, reportou-se impugnação e a parte ré, 

pleiteou a designação de audiência de instrução e julgamento, a qual 

entendo ser desnecessária no caso em apreço, uma vez que se trata de 

ação em que a autora nega a existência de débito, o qual, para ser 

comprovado, depende de prova eminentemente documental. 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, 

indeferindo o pedido da ré para designação de audiência de instrução e 

julgamento. 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, no valor de R$ 

590,41, 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, não tendo trazido sequer as faturas que 

demonstrassem a utilização de seus serviços pela autora. 

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$ 590,41, 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 provimento. (TSUNO, Marcelo. 

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 
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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. 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$ 

10.590,41. 2. 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. 3. 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$ 590,41, bem como a nulidade 

de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). 4. 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. 5. 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. 6. 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 (29/03/2019) 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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QUALITEC CLIMATIZACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA DINIZ ALVES OAB - MG98771 (ADVOGADO(A))

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1017628-38.2019.8.11.0001 

Autora: PEDIDOS ON LINE EIRELI Ré: LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA 

Ré: QUALITEC CLIMATIZAÇÃO LTDA Ré: FRIOVIX COMÉRCIO DE 

CLIMATIZAÇÃO LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Em breve síntese, o 

presente feito versou acerca de Reparação por Danos Materiais e Morais, 

proposta pela Autora, em desfavor das Rés. Após o trâmite processual, e 

preservação do contraditório e da ampla defesa, houve a prolação do 

projeto de sentença, pelo r. juiz leigo (Mov. 28850540), no qual OPINOU-SE 

pela rejeição das preliminares apresentadas pelas partes Rés, 

reconheceu-se a revelia da Ré, Qualitec Climatização Ltda, afastou a 

decadência, e condenou as Rés, solidariamente, ao pagamento de 

indenização por danos materiais, na proporção de R$ 3.498,88 (três mil e 

quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos). À 

oportunidade, afastou a condenação em danos morais. O aludido projeto 

foi homologado pelo Douto Magistrado. O projeto foi disponibilizado no 

Diário de Justiça Eletrônico de 06/03/2020, e, já à Mov. 31148369, a Ré, LG 

ELETRONICS DO BRASIL LTDA, comprovou o pagamento integral da 

condenação no valor de R$ 3.783,92 (três mil e setecentos e oitenta e três 

reais e noventa e dois centavos), mediante dois depósitos realizados em 

26/03/2020. E, em consulta aos valores vinculados neste processo, 

confirma-se que o valor total depositado nos autos, alcança o montante 

atualizado de R$ 3.792,58 (três mil e setecentos e noventa e dois reais e 

cinquenta e oito centavos), ou seja, reflete-se na integralidade do valor 

executado. Observo, ainda, que a Autora, à Mov. 31160106, manifesta 

concordância com o cumprimento da obrigação, pois pleiteia pela 

expedição de alvará em nome de sua patrona, para levantamento do valor 

depositado, e já desiste do prazo recursal. Saliento que a advogada da 

Autora, cuja conta foi indicada para o recebimento do valor, detém plenos 

poderes para receber e dar quitação, consoante procuração juntada à 

Mov. 26351045. Dessa feita, tratando-se de obrigação solidária, e, uma 

vez que a Ré, LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA, adimpliu a totalidade da 

condenação, OPINO pela expedição de alvará, em observância aos dados 

fornecidos à Mov. 31160106. Considerando que o feito já estava na fase 

de execução, OPINO por reconhecer que a obrigação foi devidamente 

satisfeita, para extinguir o processo, nos termos do artigo 924, II do 

CPC/15. Com a expedição do documento acima discriminado, nada sendo 

requerido, OPINO pelo arquivamento do presente feito. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022435-04.2019.8.11.0001
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Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-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 Número do Processo: 1022435-04.2019.811.0001 Polo 

Ativo: ROSANA DE ARRUDA PRAXEDES Polo Passivo: ÁGUAS CUIABÁ 

S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA ANÁLISE DAS PRELIMINARES DA 

PRELIMINAR DE COISA JULGADA A Ré pleiteia pelo reconhecimento da 

coisa julgada, neste processo, pois, ao seu ver, a Autora teria repetido a 

demanda nº 8041181-92.2019.811.0001, que tramita perante o 1º Juizado 

Especial Cível desta comarca. Segundo o artigo 337, §4º, há coisa julgada 

quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em 

julgado. O §1º do aludido artigo salienta que coisa julgada se faz presente 

quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. E, por sua vez, o §2º 

reconhece que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. O processo nº 

8041181-92.2019.811.0001, questiona a idoneidade das faturas de 

consumo dos meses de Maio, Junho e Julho de 2019. Este processo 

específico questiona as faturas de Setembro, Outubro, Novembro e 
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Dezembro de 2019, que não foram analisadas pelo juízo, no processo 

acima discriminado. Logo, não há que se falar em coisa julgada, posto que 

ações, embora semelhantes, não são idênticas. OPINO, assim, por não 

reconhecer a coisa julgada neste processo. DA PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Ainda em sede de preliminar, 

a Ré suscita a suposta necessidade de realização de perícia no 

hidrômetro da Autora, o que afastaria a competência dos juizados 

especiais cíveis. Nesse peculiar, entendo que as provas juntadas aos 

autos, em concurso com as alegações das partes, são suficientes para a 

solução da controvérsia. Ademais, a jurisprudência já entendeu que “nas 

ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de abastecimento 

de água, cabe à concessionária demonstrar a inexistência de 

irregularidades no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da 

prova . ”  (DORIGATTI ,  Ne lson .  Recurso  inominado  n . 

638742220138110001/2016. J. em 26 Jul. 2016. Disp. em www.tjmt.jus.br. 

Acesso em 01 Maio 2018.) OPINO, portanto, por afastar a preliminar de 

incompetência do juizado, por não entender que a perícia no hidrômetro 

seja imprescindível para a formação do convencimento motivado do artigo 

371 do CPC/15. DA RELAÇÃO DE CONSUMO - DA INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO Superadas essas nuances, NO MÉRITO, verifico que o caso 

abrange relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, 

estando patente a hipossuficiência da consumidora, pois a Ré está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência. Sob esse contexto, o Douto Magistrado já deferiu a inversão 

do ônus da prova, em favor da Autora, na oportunidade em que se 

enfrentou a tutela antecipada (Mov. 27822849), o que OPINO por ratificar, 

nos termos do art. 6º, VIII do CDC. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE - DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Da análise do 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas para a formação do 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15, razão pela qual passo 

ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I. Trata-se de 

Reclamação c/c Reparação por Danos Morais c/c Liminar, proposta pela 

Autora em desfavor da Ré, sob o fundamento de cobranças indevidas que 

destoariam do real consumo de água. À Mov. 27822849, o Douto 

Magistrado deferiu a tutela antecipada, para determinar o restabelecimento 

da prestação de serviço de fornecimento de água, e a suspensão das 

cobranças das faturas discutidas, sob pena de multa fixa que estabeleceu 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Oportunizada a conciliação (Mov. 

29420239), as partes compareceram à solenidade, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. A Ré apresentou defesa tempestiva à Mov. 

29533184, negando a existência de cobrança indevida, por entender que 

o hidrômetro estaria em perfeito funcionamento, e que as cobranças 

representariam um exercício regular de direito. Impugnação apresentada à 

Mov. 29920236. Pois bem. No caso em comento, verifico que os consumos 

questionados destoam consideravelmente da média constante nos meses 

anteriores, o que indica a existência de falhas no faturamento pela Ré. 

Senão vejamos uma tabela com os consumos anteriores, consoante 

certidão de Mov. 29533188: Mês de referência Valor Dezembro/2018 R$ 

31,26 Janeiro/2019 R$ 31,26 Fevereiro/2019 R$ 31,26 Março/2019 R$ 

32,70 Abril/2019 R$ 32,70 Maio/2019 R$ 1.472,46 (DISCUTIDA EM JUÍZO) 

Junho/2019 R$ 4.624,28 (DISCUTIDA EM JUÍZO) Julho/2019 R$ 4.060,02 

(DISCUTIDA EM JUÍZO) Agosto/2019 R$ 56,72 Setembro/2019 R$ 5.436,38 

Outubro/2019 R$ 6.409,39 Novembro/2019 R$ 5.034,42 Dezembro/2019 

R$ 411,46 Ora, é completamente desproporcional, cobrar-se o consumo 

de R$ 56,72 (cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos) em um 

mês, e, em seguida, cobrar, da mesma unidade consumidora, o valor de 

R$ 5.436,38 (cinco mil e quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e oito 

centavos). Tal cobrança representa um valor quase cem vezes maior, e, 

compromete a idoneidade das faturas geradas, pois demonstra uma 

ausência de controle, por parte da Ré, que, por sua vez, não logrou êxito 

em demonstrar a legitimidade desses parâmetros. No caso, não se viu 

justificativa plausível pela Ré para o aumento significativo dos consumos 

imputados à Autora, os quais representaram um aumento de quase cem 

vezes no valor final da conta. Há, todavia, apenas argumentos e extratos 

unilaterais, que não fundamentam a disparidade do valor cobrado. 

Ademais, não se viu, em momento algum, transparência da Ré na relação 

de consumo, com explicações claras à consumidora das razões pelas 

quais houve a discrepância da cobrança dos valores. Observa-se que, à 

defesa, a Ré juntou uma série de documentações, inclusive em relação à 

vistoria no hidrômetro da Autora, sem que, contudo, adotasse a cautela de 

tê-la propiciado acompanhar a aludida vistoria, o processo administrativo 

que lhe onerou financeiramente. Ora, assim como no processo judicial, o 

processo administrativo, principalmente quando irá onerar a consumidora, 

exige que seja assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos termos 

do artigo 5º, LV da Constituição Federal. E, em nenhum dos documentos 

apresentados pela Ré, para, em tese, subsidiar as cobranças, há a 

assinatura da Autora. Assim, da análise dos fatos, vê-se a ilicitude das 

ações da Ré (Arts. 186, 187 e 927 do C.C.), na oportunidade em que não 

demonstra ter esclarecido as nuances das cobranças efetuadas, 

causando-lhe insegurança quanto ao real consumo, e deixando de 

observar, de maneira clara e transparente a prestação do serviço, e o 

ônus da prova que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II do CDC. 

OPINO por declarar a nulidade das faturas relativas aos meses de 

Setembro/2019, Outubro/2019, Novembro/2019 e Dezembro/2019, nos 

valores de R$ 5.436,38 (cinco mil e quatrocentos e trinta e seis reais e 

trinta e oito centavos), R$ 6.409,39 (seis mil e quatrocentos e nove reais e 

trinta e nove centavos), R$ 5.034,42 (cinco mil e trinta e quatro reais e 

quarenta e dois centavos), e R$ 411,46 (quatrocentos e onze reais e 

quarenta e seis centavos). Consequentemente, para o equilíbrio da 

relação, e efetividade da prestação jurisdicional, OPINO por determinar a 

Ré que, no prazo de 15 dias, promova ao refaturamento dos débitos 

constantes nas aludidas faturas, qual seja, relativas aos meses de 

Setembro a Dezembro/2019, tomando por base a média anual de consumo 

acusada nos meses anteriores à Maio/2019 (que também está sendo 

objeto de discussão judicial), sob pena de multa fixa que OPINO por 

arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). DA ANÁLISE DOS DANOS 

MORAIS Quanto aos danos morais propriamente ditos, tem-se a via crucis 

enfrentada pela Autora para o esclarecimento das faturas, com inúmeras 

reclamações administrativas não atendidas, extrapola a esfera do mero 

dissabor, atingindo-lhe sua esfera moral. E nesse sentido, já se posicionou 

a jurisprudência de nosso estado: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO 

DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE 

CONSUMO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NA VIA ADMINISTRATIVA. 

DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o 

consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos 

autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser 

adequado à média apurada nos meses anteriores. Mesmo que não tenha 

ocorrido a interrupção do fornecimento de água, a cobrança indevida 

reiterada com a ameaça de suspensão do serviço, caracteriza o dano 

moral, mormente quando acionada administrativamente, a concessionária 

não soluciona o problema. 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. Indenização fixada em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), valor que entendo razoável para o caso em 

referência. Recurso parcialmente provido. (DORIGATTI, Nelson. Recurso 

inominado n. 0047117-79.2015.811.0001. J. em 10 de Maio de 2016. Disp. 

em www.tjmt.jus.br. Acesso em 07 Maio de 2018.) RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SERVIÇO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. 

NECESSIDADE DE REVISÃO DAS FATURAS QUESTIONADAS. CORTE 

INDEVIDO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIO FUNDAMENTOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 

Trata-se de ação em que a Recorrida ROSANA DE ARRUDA PRAXEDES 

postulou pela anulação das faturas referentes ao consumo de Maio (R$ 

1.472,46), Julho (R$ 4.624,28) e Junho (R$ 4.060,02) de 2019, 

baseando-se no fato das mencionadas cobranças estarem em valores 

muito superiores a sua média de consumo mensal, entre os valores de R$ 

31,26 (tinta e um reais e vinte e seis centavos) a R$ 56,72 (cinquenta e 

seis reais e setenta e dois centavos), bem como reparação por danos 

morais em razão da suspensão indevida do abastecimento de água na 

data de 11/07/2019. 2. Liminar deferindo o restabelecimento do 

fornecimento de água no hidrômetro registrado na matricula n° 479154-1. 

3. O juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, 

anulando as faturas de Maio a Junho de 2019 e condenando a Reclamada 

a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais. 

4. A empresa Recorrente pugna, em suas razões, pela reforma da 

sentença e pela improcedência da ação. 5. Em relação às faturas 

objurgadas ? maio a junho de 2019 ? inexistem provas acerca da 

legalidade dos débitos lançados pela empresa recorrente. Apresentando o 

histórico de consumo dos meses anteriores, percebe-se que as faturas 
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dos meses de maio a junho de 2019 são consideravelmente superiores à 

média dos meses anteriores e posteriores as faturas questionadas. 

Portanto, cumpria à concessionária de serviço público demonstrar a 

efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento 

considerável, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se 

desincumbiu. 6. Desta forma, impõe-se a declaração da inexistência das 

faturas referente a maio a junho de 2019, conforme pleiteado, e faculta-se 

à concessionária a adequação do valor das faturas objurgadas à média 

de consumo apurado nos seis meses anteriores, tal como reconhecido na 

origem. 7. Restando comprovado nos autos a irregularidade das 

cobranças efetuadas pela empresa Recorrente, que deram azo ao corte 

indevido do fornecimento de água, caracterizado está o dano moral e, por 

conseguinte, o dever de indenizar, ante a essencialidade deste serviço 

para o homem moderno. 8. Na fixação do montante da condenação a título 

de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e 

repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do 

atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento 

injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, 

desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 9. Quantum indenizatório 

fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não comporta modificação, 

porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e 

proporcionalidade. 10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. 11. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 12. No que se refere ao quantum a ser arbitrado a título de 

honorários advocatícios, não está o julgador adstrito aos parâmetros do 

art. 55 da Lei n.º 9.099/95, devendo os honorários ser arbitrado com base 

em parâmetros de equidade, nos termos do § 8.º do art. 85 do Código de 

Processo Civil. 13. Condeno a recorrente ÁGUAS CUIABÁ S.A - 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO ao 

pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 

15% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da 

Lei 9.099/95. (FERREIRA, Jorge Alexandre Martins. Recurso inominado n. 

0041181-34.2019.811.0001. J. em 13 Mar. 2020. Disp. em www.tjmt.jus.br 

. Acesso em 27 Abr. 2020.) Consequentemente, entendo que os fatos 

relatados são suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do 

homem médio, e acarreta à Ré a obrigação de indenizar a consumidora 

pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por reconhecer na modalidade in re 

ipsa. E, para a quantificação do dano moral, ressalta-se que não há 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbindo 

ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de 

cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em 

mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se 

apurar um montante equilibrado que sirva como desestímulo para a 

repetição do fato danoso, e represente à vítima uma compensação 

financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento injustamente 

suportado, levando em consideração, dentre outros, a situação econômica 

das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade e grau de culpa da 

Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os fatos, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante na causadora do mal. Logo, 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$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), como medida de caráter pedagógico. Isso posto, após a análise 

dos fatos, documentos e fundamentos jurídicos apresentados por ambas 

as partes: 1. OPINO por afastar as preliminares de coisa julgada e de 

incompetência do juizado especial, suscitadas pela Ré à defesa. 2. NO 

MÉRITO, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo 

entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e por ratificar a 

inversão do ônus da prova, em favor da Autora, nos termos do art. 6º, VIII 

do CDC. (Mov. 27822849) 3. OPINO por declarar a nulidade das faturas 

relativas aos meses de Setembro/2019, Outubro/2019, Novembro/2019 e 

Dezembro/2019, nos valores de R$ 5.436,38 (cinco mil e quatrocentos e 

trinta e seis reais e trinta e oito centavos), R$ 6.409,39 (seis mil e 

quatrocentos e nove reais e trinta e nove centavos), R$ 5.034,42 (cinco 

mil e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos), e R$ 411,46 

(quatrocentos e onze reais e quarenta e seis centavos). 4. 

Consequentemente, para o equilíbrio da relação, e efetividade da 

prestação jurisdicional, OPINO por determinar a Ré que, no prazo de 15 

dias, promova ao refaturamento dos débitos constantes nas aludidas 

faturas, qual seja, relativas aos meses de Setembro a Dezembro/2019, 

tomando por base a média anual de consumo acusada nos meses 

anteriores à Maio/2019 (que também está sendo objeto de discussão 

judicial), sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). 5. OPINO por reconhecer os danos morais sofridos pela 

Autora, na modalidade in re ipsa, e por condenar a Ré à indenizá-la, no 

valor justo e razoável que OPINO por arbitrar 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 (19/09/2019 – Mov. 

27745565), e a correção monetária da homologação do presente projeto, 

pela Douta Magistrada. 6. OPINO por ratificar a tutela concedida pelo Douto 

Magistrado à Mov. 27822849, para que a Ré mantenha o fornecimento do 

serviço de água, na matrícula da Autora, em razão das faturas aqui 

discutidas, sob pena de multa fixa, que OPINO por manter em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). 7. Não tendo a Ré demonstrado a idoneidade das 

cobranças questionadas, OPINO por indeferir o pedido formulado à 

defesa, no que diz respeito à condenação da Autora em litigância de má 

fé, pois ausentes os requisitos dos artigos 79 e 80 do CPC/15. Sem custas 

e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 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: 1020251-75.2019.8.11.0001 Polo Ativo: 

GUAIRA SIQUEIRA Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso 

gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição. Logo, eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulada em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA 

PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO De início, observo que a Autora conta, hoje, 

com 65 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. OPINO por determinar que a r. 

Secretaria adote as providências necessárias para a identificação da 

prioridade processual junto ao sistema PJE. 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 
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Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade 

de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, havendo 

representação técnica por Advogado, e, uma vez indicado o valor do dano 

moral perseguido, o valor da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 

292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 292, II e V, para a soma do valor almejado 

em danos morais (R$ 19.960,00), e o valor cuja inexistência o Autor 

pretende declarar (R$ 66,97). OPINO, portanto, em fixar o valor da causa 

em R$ 20.026,97 (vinte mil e vinte e seis reais e noventa e sete centavos). 

DO COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO Tem-se que a Ré manifestou-se 

acerca do comprovante de negativação juntado à inicial, o qual alega não 

ser original. Vê-se que tal documento foi expedido pelo “SERASA”, e que a 

Ré não apresentou qualquer contraprova que o desconstituísse. Por 

essas razões, OPINO por aceitar o comprovante de Mov. 27239953, para 

todos os fins processuais. DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO Observo que a Ré questiona a idoneidade 

do comprovante de endereço apresentado pela autora, suscitando, 

inclusive, suposta divergência entre CÓDIGO CEPNET e o endereço 

residência que consta na correspondência ali apresentada. Apesar da 

irresignação da Ré, tenho que o comprovante de endereço de Mov. 

27239960, trata-se de uma fatura idônea, em nome do Autor, o qual, por 

sua vez, não tem obrigação de ter conhecimento sobre códigos postais 

dos documentos que lhes são encaminhados. OPINO, portanto, por 

reconhecer como legítimo o comprovante de endereço de Mov. 27239960, 

e aceita-lo, para todos os fins processuais. Por consequência, OPINO por 

indeferir o pedido da Ré pela intimação da Autora, para apresentar faturas 

de energia elétrica de seu endereço residencial, ou mesmo prova dos 

respectivos pagamentos. Isso porque, entendo que o comprovante 

apresentado pela Autora, à inicial, é idôneo, e, ainda, que não há 

obrigatoriedade, por parte da Autora de apresentar prova de pagamento 

dos últimos doze meses de fatura de energia elétrica, para fins de 

comprovante de residência. Ademais, tal conduta, ao contrário do 

insinuado pela Ré, não é hábil a subsidiar eventual presunção de 

legitimidade da dívida discutida nos autos, a qual, seria facilmente 

comprovada com a juntada do contrato firmado entre as partes, e da 

fatura correspondente à negativação, documentos que deveriam ser de 

pronto acesso à Ré. Deve-se relembrar, inclusive, que, nesta demanda, a 

Autora nega a existência de vínculo contratual com a Ré. DO PLEITO PELA 

INÉPCIA DA INICIAL A Ré pleiteia que a inicial seja declarada inepta, em 

tese pela suposta ausência de provas do alegado. Ora, se a Autora afirma 

que não tem relação contratual com a Ré, dela não pode se exigir a 

produção de prova negativa. É a Ré que tem que comprovar, de maneira 

efetiva, a existência de vínculo contratual, mediante controle de seus 

contratos. E assim tem decidido a jurisprudência pátria: Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c indenização por danos morais. Negativação 

indevida do nome da autora por débito relativo a contrato de fornecimento 

de energia elétrica alegadamente não firmado por ela. Ausência de prova 

de que a autora tenha firmado o contrato de prestação de serviços de 

energia elétrica junto à concessionária ré e, via de consequência, dado 

origem aos débitos objeto das restrições noticiadas. Ré que não se 

desincumbiu do seu ônus probatório. Artigo 373, II, do CPC. Dano moral 

configurado. Dano "in re ipsa". Indenização devida. Valor fixado que se 

afigura razoável e não comporta redução. Sentença mantida. Recurso 

desprovido. (HEINRICH, Angela Martinez. Recurso inominado n. 

0004223-70.2019.8.26.0344. J. em 05 Dez. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br . Acesso em 12 Mar. 2020.) Ademais, a suposta 

ausência de provas do alegado influenciaria no julgamento do mérito da 

contenda, e não na sua extinção precoce. Tem-se, ainda, que 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. O frágil fundamento suscitado pela 

Ré não está ali elencado, razão pela qual OPINO por rejeitar a aludida 

preliminar. DO MÉRITO - DO JULGAMENTO ANTECIPADO Superadas essas 

nuances, NO MÉRITO, da análise do processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, como a própria audiência de instrução, para a formação do 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15, uma vez que os fatos 

aqui discutidos seriam facilmente comprovados com prova documental. 

OPINO, assim, por indeferir o pedido formulado pela Ré, no que diz 

respeito à audiência de instrução Passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. 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 

17 do CDC, 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, em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, 

VIII do CDC. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, 

proposta pela Autora em desfavor à Ré. Importa consignar que, neste 

processo, a petição inicial está juntada à Mov. 27626022, e os 

documentos foram juntados à Mov. 27239949. Em síntese, alega a Autora 

que teve seu nome negativado indevidamente pela Ré, em razão do débito 

no valor de R$ 66,97 (sessenta e seis reais e noventa e sete centavos), 

relativo ao contrato nº 0002551795201803, lançado em 03/04/2018. No 

entanto, a Autora nega a existência de vínculo contratual entre as partes, 

que justificasse a aludida cobrança, requerendo, consequentemente, a 

declaração de inexistência da dívida questionada, bem como a 

condenação pelos danos morais sofridos. Propiciada a conciliação às 

partes, ambas compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir 

com a demanda (Mov. 28938479). A Ré, por sua vez, na contestação 

colacionada à movimentação nº 29086233, sustenta que o débito seria 

legítimo, e que a negativação faria parte do exercício regular de um direito. 

À defesa, a Ré sequer menciona o número da unidade consumidora que 

aduz ser vinculada à Autora. Manifesta-se, todavia, à Mov. 29874960, 

após a impugnação, juntando documentos unilaterais. Nos aludidos 

documentos, consta que a Autora seria titular da unidade consumidora nº 

2551795-4, mas em nenhum deles consta a assinatura da Autora, seja 

contratando o serviço, seja atestando a sua instalação. Observo, 

inclusive, que na aludida movimentação, a Ré apresenta documentos 

relativos à consumidor diverso, estranho ao presente processo. 

Impugnação apresentada à Mov. 29457422. Para que a Ré seja 

responsabilizada, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. A negativação dos dados da 

Autora, nos órgãos de proteção ao crédito, é fato incontroverso nos 

autos, ao passo que o cerne da questão consiste em verificar se tal 

inclusão foi indevida, e principalmente, se ensejou os danos morais 

pleiteados. Analisando os autos verifico que a Ré não acostou aos autos 

nenhuma prova hábil a demonstrar que a Autora teria, efetivamente, 

qualquer relação jurídica consigo, que justificasse a restrição, mas, 

apenas telas sistêmicas, as quais “são documentos unilaterais e não se 

prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo 

consumidor.” (CORREA, Lamisse Roder Feguri Alves Correa. Recurso 

inominado cível nº 73520852018110001/2016. J. em 13 Set. 2016. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 10 Jun. 2017.) Mesmo após a defesa, a Ré 

juntou documentos unilaterais, que também não são capazes de 

desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral. Isso porque a Ré 

nada apresentou para comprovar que a Autora teria o vínculo contratual 

propriamente dito, ou responsabilidade pela unidade consumidora. Juntou 

ficha cadastral de Unidades Consumidoras, e históricos de contas, mas 

não apresentou sequer o contrato ou outro documento assinado pela 

Autora, que demonstrasse a instalação da unidade consumidora, e 

legitimasse a cobrança, deixando de cumprir com seu ônus de comprovar 

a existência da relação jurídica entre as partes. E o apontamento dos 

dados da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, por débito indevido, 

constitui falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na 

jurisprudência recente: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Não 

comprovação de que o autor efetivamente celebrou o contrato junto à ré e 

que originou as cobranças e a negativação. Relação jurídica controversa 

pela alegação da recorrida de que não contratou a prestação de serviços 

de fornecimento de energia elétrica. A ré limitou-se a alegar genericamente 

que o serviço foi solicitado pelo requerente, apresentando na contestação 

relatórios constantes de telas sistêmicas. Provas produzidas 

unilateralmente. Dano moral configurado. Indenização fixada em montante 

proporcional e razoável (R$ 12.000,00 – Quatro Mil Reais) e que se mostra 

adequada ao caso concreto pela indevida negativação do nome do autor 

nos órgãos de proteção ao crédito, sem configurar enriquecimento ilícito. 

Ausência de conjunto probatório a justificar a modificação da decisão 

recorrida. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (LEMOS, 

Daniella Carla Russo Greco de. Recurso inominado n. 

0004254-62.2018.8.26.0009. J. em 22 Ago. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Set. 2019.) Inclusive, a Egrégia Turma 

Recursal de nosso Estado, tem pactuado com o mesmo entendimento: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 
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INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA E SPC – DANO 

MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

AFASTADA – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO. A tese 

de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, que 

conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são 

documentos unilaterais desprovidos de qualquer valor probatório. Em 

razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de 

comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e 

a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, ante a 

hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da relação 

consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação dos 

serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Via de consequência, imperioso afastar a 

condenação de litigância de má-fé imposta. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (MORAES, Marcelo Sebastião Prado de. Recurso 

inominado n. 0026960-46.2019.811.0001. J. em 10 Fev. 2020. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 27 Mar. 2020) 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. 

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 Ré extraem-se alegações genéricas, que não desconstituem, 

extinguem ou modificam as alegações da autora, sequer legitima a 

cobrança e a negativação aqui discutidas. Consequentemente, verifica-se 

o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar com a consumidora, seja por 

cobrar débitos 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. 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 esboçada na peça inicial, vez que 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.). Isso porque, não fosse a 

negativação indevida, os danos não teriam se concretizado. Vê-se que, 

independentemente de fraude ou má-organização interna, 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 por declarar a inexistência da dívida ora 

discutida, no valor de R$ 66,97 (sessenta e seis reais e noventa e sete 

centavos), relativa ao contrato nº 0002551795201803, lançada em 

03/04/2018. 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 é fixa e 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, acima discriminado, 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 detalhada, caso a Ré 

não o faça. DA RESPONSABILIDADE CIVIL - DOS DANOS MORAIS Quanto 

ao dano moral, uma vez comprovado que a inclusão da negativação foi 

indevida, enseja a responsabilização civil objetiva da empresa, quando é 

cristalino que o fato danoso ocorreu em consequência do ato ilícito da Ré. 

Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: Ação 

declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de 

indenização por danos morais julgada procedente. Ausência de válida e 

regular contratação pela autora dos serviços de energia elétrica 

oferecidos pela ré, ônus que competia a esta comprovar (CPC, art. 373, II). 

Telas de computador juntadas em contestação que não se prestam a 

comprovar a solicitação e uso dos serviços em questão pela autora. 

Declaração de inexigibilidade do débito que se impõe. Negativações 

indevida. Dano moral inerente ao próprio evento, prescindindo-se de 

comprovação. Montante da condenação fixado com moderação e 

prudência, em consonância com os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos 

fundamentos. Recurso não provido. (ALVES, Alexandre Batista. Recurso 

inominado n. 1050875-24.2018.8.26.0002. J. em 26 Jun. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 18 Set. 2019.) E, nesses moldes, tem-se que 

o dano moral é in re ipsa, com a exposição do nome da Autora à 

negativação indevida, e o nexo causal necessário, 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.), está fartamente demonstrado, pois, não 

fosse a negativação indevida, os danos não teriam se concretizado. Ora, 

o apontamento dos dados da Autora, nos órgãos de proteção ao crédito, 

por débito cuja idoneidade a Ré não conseguiu demonstrar, constitui falha 

na prestação do serviço, e atinge sua intimidade, pois tolhe, de maneira 

indevida, o seu direito ao crédito, e passa ao mercado de consumo, de 

maneira geral, a impressão de que a mesma é inadimplente com suas 

obrigações. No que tange ao quantum indenizatório, 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. Considerando esses elementos, 

OPINO por 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 

Autora, refletindo no patrimônio da ofensora de modo a evitar a reiteração 

da prática ilícita. DOS PEDIDOS PELA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ FÉ, E PEDIDO CONTRAPOSTO Não tendo a Ré demonstrado a 

idoneidade do vínculo propriamente dito, OPINO por indeferir o pedido 

contraposto formulado à defesa (Mov. 29874960), bem como pela 

condenação da Autora em litigância de má fé, posto que ausentes as 

condutas específicas dos artigos 79 e 80 do CPC/15 Pelo exposto e 

fundamentado, e após analisar os argumentos de ambas as partes: 1. 

OPINO por reconhecer o direito da Autora à prioridade de tramitação 

processual, consoante garantido pelo artigo 71 da aludida lei, bem como 

assegurado pelo artigo 1.048 do CPC/15. OPINO por determinar que a r. 

Secretaria adote as providências necessárias para a identificação da 

prioridade processual junto ao sistema PJE. 2. OPINO por fixar o valor da 

causa em R$ 20.026,97 (vinte mil e vinte e seis reais e noventa e sete 

centavos), com determinação à r. Secretaria para que adote as 

providências necessárias à retificação junto ao sistema PJE. 3. OPINO por 

reconhecer como legítimos os comprovantes de negativação e de 

endereço apresentados pela Autora à inicial. 4. OPINO por afastar as 

preliminares de incompetência territorial e de inépcia da inicial, suscitadas 

pela Ré, à defesa. 5. OPINO por indeferir o pedido da Ré pela intimação da 

Autora, para apresentar faturas de energia elétrica de seu endereço 

residencial, ou mesmo prova dos respectivos pagamentos 6. NO MÉRITO, 

OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, nos termos do 

artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo nos autos, 

consoante artigo 17 do CDC, e deferir a inversão do ônus da prova em 

favor da Autora, conforme artigo 6º, VIII do CDC. 7. OPINO por declarar a 

inexistência da dívida ora discutida, no valor de R$ 66,97 (sessenta e seis 

reais e noventa e sete centavos), relativa ao contrato nº 

0002551795201803, lançada em 03/04/2018. 8. 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 é fixa e passa a incidir a partir da demonstração 

inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente. 9. 

OPINO por determinar que a Ré exclua o nome da Autora dos cadastros 
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restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, acima 

discriminado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO 

por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 10. OPINO por determinar à r. 

Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, acima detalhada, caso a Ré não o faça. 11. No 

que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-los na modalidade 

in re ipsa, e por condenar a Ré à ressarci-los 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 (03/04/2019 – Mov. 27626022) e a correção 

monetária a partir da homologação do presente projeto, pela Douta 

Magistrada. 12. Considerando que a Ré não demonstrou a pertinência do 

vínculo propriamente dito, OPINO por indeferir o pedido contraposto, bem 

como o pedido de condenação da Autora em litigância de má fé. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017028-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR CAMPOS MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MONICA CAMPOS MESQUITA OAB - MT8671-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURIVAN LIMA NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1017028-17.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: VICTOR CAMPOS MESQUITA Polo Passivo: AURIVAN LIMA 

NASCIMENTO PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de Ação Indenizatória 

por Danos Materiais e Morais, proposta pelo Autor em desfavor ao Réu. 

Antes sequer da abertura de prazo para apresentação de defesa, 

oportunizada a conciliação, ambas compareceram à solenidade (Mov. 

29633473), e resolveram pôr fim ao litígio, de forma amigável. Na 

oportunidade, o Réu se comprometeu à efetuar o pagamento do valor de 

R$ 3.180,00 (três mil e cento e oitenta reais) ao Autor, na conta corrente, 

de sua titularidade, ali indicada. Pois bem. Certo é que se mostra lícito e 

louvável às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, adequando-se ao espírito da nova sistemática do 

processo civil, o que, inclusive, dispensa o magistrado de julgar as 

diversas questões postas nos autos, cabendo verificar, apenas e 

tão-somente, a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, com 

a homologação a manifestação da vontade apresentada pelas partes. No 

caso, vislumbro que as partes são capazes, e nada obsta a homologação 

da transação celebrada, voluntariamente, nos autos. Nesse sentido, o 

artigo 487, III, B do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 487. 

Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: b) a 

transação; Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, e possui a eficácia da sentença 

condenatória, segundo estabelece o art. 515, do Novo Código de 

Processo Civil. Portanto, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, 

OPINO pela HOMOLOGAÇÃO, por sentença, do acordo supra (Mov. 

29633473) e, consequentemente, pela EXTINÇÃO do processo, com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b” do CPC. OPINO PELA 

EXTINÇÃO do presente feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, B do Código de Processo Civil. 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

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014437-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUMERCINDO PINHEIRO MENDES (EXECUTADO)

WEVELEM RAYVEL SOUZA MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1014437-82.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: STUDIO S FORMATURAS EIRELI Polo Passivo: GUMERCINDO 

PINHEIRO MENDES Polo Passivo: WEVELEN RAYVEL SOUZA MENDES 

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, na qual a 

Exequente almeja receber o valor atualizado de R$ 604,32 (seiscentos e 

quatro reais e trinta e dois centavos) da Executada, que, em tese, seria 

relativo a um contrato não adimplido. A Exequente apresentou, à inicial, o 

título digitalizado, à Mov. 25545308, p. 03. 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. 27222071, 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. 31235341, em 14/04/2020, 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 
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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 CRÉDITO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS 

CAMBIAIS. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. EXTINÇÃO 

DA EXECUÇÃO. AOS TÍTULOS DE CRÉDITO 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 ESTÁ O DIREITO PRETENDIDO EXIGIR. A 

LEI PROCESSUAL, REPETINDO A NORMA DE DIREITO MATERIAL, DIZ QUE 

SÓ É EXECUTÁVEL O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (ART. 585, VII 

DO CPC), O QUE POR OBVIO EXCLUI A APRESENTAÇÃO POR 

FOTOCÓPIA. TRATA-SE DE MATÉRIA RECONHECÍVEL DE OFÍCIO, 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 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 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 Número do Processo: 1018194-84.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: ALECRIM BUFFET E EVENTOS EIRELI ME Polo Passivo: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. DA PRELIMINAR DE PERÍCIA Antes de adentrar ao mérito, 

observo que a Ré, à defesa (Mov. 28890979), pleiteia pela realização de 

perícia técnica na unidade consumidora da Autora, o que afastaria a 

competência dos juizados especiais. Nesse peculiar, entendo que tal 

providência não se faz necessária, uma vez que cabe à Ré demonstrar a 

regularidade das faturas geradas. Em casos semelhantes, já decidiu a 

jurisprudência pátria: Consumo energia – Anormalidade – Média – Perícia – 

Desnecessidade – Ônus Prova – Ré – Improvimento – Sucumbência – 

Recorrente – Proveito Econômico. (GIANNINI, José Pedro Rebello. Recurso 

inominado n. 0007321-82.2019.8.26.0564. J. em 30 Ago. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 20 Abr. 2020.) ENERGIA ELÉTRICA – 

AUMENTO SÚBITO DE COBRANÇA DE FATURA – PERÍCIA 

DESNECESSÁRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA – VALOR NÃO PAGO – NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL IN RE 

IPSA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR PRUDENTE – SENTENÇA 

PROCEDENTE – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TAVARES, Filipe 

Mascarenhas. Recurso inominado n. 0001111-30.2019.8.26.0268. J. em 29 

Ago. 2019. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 20 Abr. 2020.) OPINO, 

assim, por afastar a preliminar de incompetência do juizado especial cível. 

DA ANÁLISE DA CONTUMÁCIA Em audiência de conciliação (Mov. 

28573985), a Ré pleiteia pelo reconhecimento da contumácia, uma vez que 

não teriam sido observados os ditames dos enunciados nº 28 e 141 do 

FONAJE. No que diz respeito ao enunciado 28, o mesmo versa sobre a 

necessidade de condenação em custas processuais, quando da 

contumácia. Para tanto, deve-se averiguar se houve ou não a contumácia. 

A Autora trata-se de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Em 

audiência de conciliação, realizada em 29/01/2020 (Mov. 28573985), foi 

representada pelo preposto, Sr. Vinicius Ferreira Mamede, cuja carta de 

preposição foi apresentada na solenidade. E a Ré pleiteia pelo 

reconhecimento da contumácia, justamente porque a Autora não foi 

representada pelo empresário individual ou sócio dirigente, mas, sim, por 

preposto. Não obstante o teor do enunciado nº 141 do FONAJE, a 

jurisprudência pátria vem firmando entendimento de que, desde que a 

empresa esteja devidamente representada, não há necessidade de se 

extinguir o feito. Senão vejamos: RECURSO INOMINADO. PESSOA 

JURÍDICA REPRESENTADA PELO ADVOGADO E PREPOSTO NA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO 141 DO 

FONAJE. DESNECESSIDADE DA PRESENÇA DO SÓCIO OU GERENTE NO 

ATO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RECORRENTE 

VENCEDOR, SEM CONDENAÇÃO NAS VERBAS DA SUCUMBÊNCIA. 

(D’URSO, Fábio. Recurso inominado n. 1003589-43.2017.8.26.0533. J. em 

25 Jan. 2019. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 20 Abr. 2020.) 

OPINO, portanto, por não reconhecer a contumácia, neste feito, e, 

consequentemente, indeferir o pedido pela condenação em custas, 

prevista no enunciado nº 28 do FONAJE. DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

DO MÉRITO Superadas essas nuances, NO MÉRITO, da análise do 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do NCPC, como a própria audiência de instrução, 

uma vez que os fatos aqui discutidos seriam facilmente comprovados 

mediante prova essencialmente documental, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência da consumidora, e a maior aptidão da 

Ré à provar o insucesso da demanda, do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, a Douta Magistrada já deferiu a inversão do ônus da prova, 

em favor da Autora, nos termos art. 6º, VIII do CDC, na oportunidade em 

que se apreciou a tutela antecipada (Mov. 26516442), o que OPINO por 

ratificar, com o fito de propiciar equilíbrio na relação processual. DA 

ANÁLISE DA PERTINÊNCIA DA FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2019 

Trata-se a presente de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Danos Morais e antecipação de tutela. Em síntese, a Autora reconhece-se 

como titular da unidade consumidora de n. 6/2695787-8. No entanto, 

questiona a idoneidade da fatura do mês de Outubro/2019, no valor de R$ 

9.927,25 (nove mil e novecentos e vinte e sete reais e vinte e cinco 

centavos). Pleiteia, portanto, a declaração de inexistência do aludido 

débito, bem como pelo reconhecimento dos danos morais, pois possuía 

contratos de realização de festas em sua dependência, e não poderia 

sofrer com o corte. A Douta Magistrada, à Mov. 26516442, deferiu a tutela 

antecipada, para que a Ré se abstivesse de interromper a energia, bem 

como de negativar o nome da Autora e cobrá-la, em decorrência dos 

fatos, sob pena de multa fixa, arbitrada na proporção de R$ 2.000,00 (dois 
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mil reais). A Ré foi citada/intimada em 26/11/2019, consoante se 

depreende do Mandado de Mov. 26628307. Oportunizada a conciliação, as 

partes compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a 

demanda (Mov. 28573985). Em defesa tempestiva (Mov. 28890979), a Ré 

sustenta a regularidade da cobrança, posto que não teria variação de 

consumo. Pleiteia, assim, pela improcedência dos pedidos iniciais. 

Impugnação apresentada à Mov. 29218819. Pois bem. Para melhor elucidar 

a presente sentença, é imprescindível reproduzir o histórico de consumo 

da Autora, considerando as informações prestadas às Mov. 28890985, p. 

02: Mês referência Kw/h consumido Valor cobrado 07/2019 4.652 

6.659,15 08/2019 4.682 4.794,97 09/2019 7.292 7.365,45 10/2019 9.960 

R$ 9.927,25 11/2019 4.389 R$4.439,30 12/2019 8.379,85 R$ 8.637,67 

01/2020 6.572 R$ 6.227,13 Ressalta-se que a fatura de Dezembro/2019 

está sendo discutida no processo nº 1001396-14.2020.8.11.0001, que 

tramite perante o 4º Juizado Especial Cível desta comarca, na qual já foi 

prolatada sentença, em 31/03/2020, declarando a necessidade de sua 

retificação. Portanto, o valor ali aposto não pode ser considerado para fins 

de parâmetro. E, da análise dos demais valores cobrados, percebo que a 

Ré não age de modo transparente com a consumidora, deixando de 

explicar as reais razões para a cobrança do valor questionado. Observo 

que as faturas que antecederam à cobrança, ou mesmo que a sucedeu 

(com exceção da de Dezembro/2019, discutida em juízo), representa uma 

média de consumo significativamente menor do que ora discutida. 

Observo, ainda, que a Ré não logrou êxito em esclarecer a sua cobrança, 

principalmente quando cobra mais do que o dobro do consumo do mês 

posterior, e um valor realmente discrepante da média de consumo anterior. 

Assim, entendo que a fatura questionada é, em demasia, excessiva, 

considerando a média de consumo mensal da Autora. Em casos 

semelhantes, já decidiu a jurisprudência: Ação declaratória de inexistência 

de débito c.C. Danos morais - indevida indicação do nome da autora aos 

órgãos de proteção de crédito - relação de consumo com presunção de 

vulnerabilidade do consumidor - não comprovou a requerida que houve 

irregularidade no consumo de energia para justificar a emissão da fatura 

com valor excessivo - histórico de consumo incompatível com a cobrança 

- recurso da requerida desprovido. (SANTOS, Alexandre Gonzaga 

Baptista dos. Recurso inominado n. 1005190-31.2016.8.26.0368. J. em 31 

Ago. 2017. Disp em www.tjsp.jus.br. Acesso em 20 Abr. 2020.) ENERGIA 

ELÉTRICA – REVISÃO DE FATURA QUE REGISTRA CONSUMO MUITO 

SUPERIOR À MÉDIA USUAL - ADMISSIBILIDADE. 1. O conjunto probatório 

dos autos permite concluir pela incorreção da fatura impugnada, 

infirmando a presunção de correção do ato praticado pela concessionária 

de energia. De fato, ela destoa das faturas anteriores anexadas, tendo a 

Ré se limitado a alegar a correção da medição, em virtude da 

impossibilidade de acesso ao relógio de consumo. Nada obstante, como 

bem exortou o juízo a quo: "(...) se porventura não tivesse sido possível, 

em determinado dia, a leitura do relógio, competia à fornecedora, por meios 

lícitos, ou conseguir o acesso até o equipamento para constatar o que 

efetivamente foi consumido ou deixar documentada a impossibilidade por 

meio de provas bastantes. Veja-se que a explicação para a 

impossibilidade de acesso constante dos sistemas da ré, no sentido de 

impedimento é, demasiadamente frágil para servir de lastro à cobrança em 

patamares tão elevados e discrepantes das médias anteriores e 

posteriores de consumo" (fls. 87). 2. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma 

do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Sucumbente, arcará a recorrente-vencida 

com o pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária, os quais 

fixo em 20% do valor atribuído à causa. (PRETTO, Renato Siqueira de. 

Recurso inominado n. 0005221-88.2017.8.26.0156. J. em 30 Ago. 2018. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 20 Abr. 2020.) E, neste caso, a Ré 

não logrou êxito em comprovar, de maneira inequívoca, a legitimidade da 

cobrança da fatura de Outubro/2019, em valor absolutamente incompatível 

com a média de consumo da unidade consumidora. Sob esses 

fundamentos, entendo que razão assiste à Autora, posto que o modo de 

agir da Ré, na relação de consumo entre as partes, se tornou em demasia 

unilateral, e impôs à consumidor a sua superioridade, ao ressaltar a 

vulnerabilidade financeira e técnica da consumidora. OPINO, portanto, por 

declarar a inexistência do débito relativo à fatura do mês de Outubro/2019, 

no valor de R$ 9.927,25 (nove mil e novecentos e vinte e sete reais e vinte 

e cinco centavos). OPINO por determinar que a Ré proceda ao 

refaturamento da fatura do mês de Outubro/2019, emitindo nova fatura, 

com observância na média dos últimos doze meses da unidade 

consumidora. OPINO por tornar definitiva a tutela concedida pela Douta 

Magistrada, à Mov. 26516442, para que a Ré mantenha o fornecimento da 

energia na unidade consumidora n. 6/2695787-8, em relação à fatura aqui 

discutida. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL No que diz respeito 

à indenização por danos morais propriamente dita, o Superior Tribunal de 

Justiça já firmou entendimento quanto a possibilidade de que as pessoas 

jurídicas sofram danos morais, através da edição da súmula 227. O 

próprio código civil, no artigo 52, assevera que “aplica-se às pessoas 

jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”. E é 

assim que tem entendido a doutrina: “Se é certo que uma pessoa jurídica 

jamais terá uma vida privada, mais evidente ainda é que ela pode e deve 

zelar pelo seu nome e imagem perante o público alvo, sob pena de perder 

largos espaços na acirrada concorrência de mercado.” (GAGLIANO, Pablo 

Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Manual de direito civil: Volume único. 3 

ed. São Paulo: Saraiva educação, 2019. p. 953.) Mas, como visto, a moral 

da pessoa jurídica é diferente da moral da pessoa física. Para a pessoa 

jurídica importa a preservação da honra objetiva, ou seja, da preservação 

de sua imagem, do seu nome, perante o mercado de consumo. E, neste 

caso específico, apesar do ato ilícito perpetrado pela Ré (Cobrança 

indevida), não houve desdobramento suficiente para atingir a imagem da 

empresa Autora, perante os seus consumidores. A Autora não 

comprovou ter havido, efetivamente, o corte, sequer ter deixado de 

atender nenhum cliente em decorrência dos fatos aqui discutidos. Pelo 

contrário. Ingressou com a demanda para preservar os seus clientes, e 

logrou êxito em atendê-los. A mera cobrança por consumo excessivo, por 

si só, não é o suficiente para subsidiar indenização por danos morais à 

pessoa jurídica. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE 

FATURAS EM VALOR EXORBITANTE. CONSUMO EXCESSIVO E ACIMA DA 

MÉDIA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA RESPONSABILIDADE DA 

AUTORA PELO EXCESSO DE CONSUMO. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (OLIVEIRA FILHO, 

Fábio Bernardes de. Recurso inominado n. 0002903-37.2016.8.26.0587. J. 

em 30 Jun. 2017. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 20 Abr. 2020.) 

OPINO, portanto, por afastar o reconhecimento dos danos morais, neste 

processo específico. Isso posto, após analisar as versões fáticas e 

probatórias apresentadas por ambas as partes: 1. OPINO por afastar a 

preliminar de incompetência dos juizados especiais, para o deslinde 

processual. 2. OPINO por não reconhecer a contumácia neste feito, e, 

consequentemente, indeferir o pedido pela condenação em custas, 

prevista no enunciado nº 28 do FONAJE. 3. NO MÉRITO, OPINO PELA 

PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I do 

CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e ratificar a inversão do 

ônus da prova, em favor da Autora, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, 

consoante deferido pela douta Magistrada, à Mov. 26516442, com o fito de 

propiciar equilíbrio na relação processual. 4. OPINO por declarar a 

inexistência do débito relativo à fatura do mês de Outubro/2019, no valor 

de R$ 9.927,25 (nove mil e novecentos e vinte e sete reais e vinte e cinco 

centavos). 5. OPINO por determinar que a Ré proceda ao refaturamento da 

fatura do mês de Outubro/2019, emitindo nova fatura, com observância na 

média dos últimos doze meses da unidade consumidora. 6. OPINO por 

tornar definitiva a tutela concedida pela Douta Magistrada, à Mov. 

26516442, para que a Ré mantenha o fornecimento da energia na unidade 

consumidora n. 6/2695787-8, em relação à fatura aqui discutida 

(Outubro/2019). 7. No que tange aos danos morais, OPINO por indeferi-los. 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016420-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANILZA ROSA DE SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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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 Número do Processo: 1016420-19.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: VANILSA ROSA DE SANTANA Polo Passivo: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à 

causa é discrepante daquele pretendido à esse título, em evidente 

descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. 

Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela 

parte, nesta fase. No caso concreto, uma vez que a Autora está 

desacompanhada de advogado, e que deixou ao arbítrio do juízo, a 

quantificação do dano moral perseguido, o valor da causa deve ser 

corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 292, II e V, e 

9º da Lei nº 9.099/95, para o teto dos juizados especiais, sem assistência 

de advogado. OPINO, portanto, em fixar o valor da causa em R$ 19.960,00 

(dezenove mil e novecentos e sessenta reais). DA PERÍCIA OPINO por 

afastar a preliminar de perícia, suscitada pela Ré, à defesa (Mov. 

28520511), por entender que a mesma não é necessária à formação do 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15, principalmente 

considerando que a Ré deveria ter comprovado a regularidade de suas 

condutas, para efetuar as cobranças aqui discutidas. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO Superada a preliminar. Da análise do mérito do 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do NCPC, uma vez que os fatos aqui discutidos 

seriam facilmente comprovados mediante prova documental, razão pela 

qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO Em razão de se tratar de relação de 

consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, estando patente a 

hipossuficiência da consumidora, e a maior aptidão da Ré à provar o 

insucesso da demanda, do que àquele a demonstrar a sua procedência, a 

Douta Magistrada já determinou a inversão do ônus da prova, em favor da 

Autora, nos termos art. 6º, VIII do CDC, com o fito de propiciar equilíbrio na 

relação processual, o que OPINO por ratificar, nesta oportunidade. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Reclamação proposta 

pela Autora, em desfavor da Ré, em razão de quatro faturas, relativas aos 

meses de Fevereiro/2019, Junho/2019, Setembro/2019 e Outubro/2019, 

nas quais cobravam-lhe os valores de R$ 500,74 (quinhentos reais e 

setenta e quatro centavos), R$ 367,11 (trezentos e sessenta e sete reais 

e onze centavos), R$ 720,82 (setecentos e vinte reais e oitenta e dois 

centavos) e R$ 606,10 (seiscentos e seis reais e dez centavos). À Mov. 

26803656, pela Douta Magistrada, foi deferida da tutela de urgência, para 

que a Ré suspendesse as cobranças, bem como se abstivesse de 

interromper a energia da unidade consumidora da Autora, em razão dos 

fatos aqui discutidos. Oportunizada a conciliação (Mov. 28197662), as 

partes compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. À Mov. 28520511, a Ré apresentou defesa tempestiva, 

salientando a regularidade da cobrança. À ocasião, asseverou que, por 

mera liberalidade, teria retificado a fatura do mês de Junho/2019, para o 

valor de R$ 259,35 (duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e cinco 

centavos). A Autora não apresentou impugnação, embora tivesse sido 

cientificada da possibilidade, à audiência de conciliação. Pois bem. Diante 

da alegada inversão probatória, que nada mais é do que técnica de 

julgamento, caberia à Ré provar a veracidade de seus alegações, seja na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. No caso em comento, tem-se que a 

irresignação da Autora diz respeito à imputação pela Ré de quatro faturas 

nos valores de R$ 500,74 (quinhentos reais e setenta e quatro centavos), 

R$ 367,11 (trezentos e sessenta e sete reais e onze centavos), R$ 

720,82 (setecentos e vinte reais e oitenta e dois centavos) e R$ 606,10 

(seiscentos e seis reais e dez centavos), que destoariam de sua média de 

consumo faturado. Observo que a fatura no valor de R$ 367,11 (trezentos 

e sessenta e sete reais e onze centavos), relativa ao mês de Junho/2019, 

já foi retificada. No que tange às demais faturas, apesar da Ré asseverar 

a regularidade de sua conduta, não há qualquer documento que assim 

ateste. Ora, da análise das faturas da unidade consumidora, 

correspondentes autos últimos 12 meses antes de Fevereiro/2019, temos 

uma constância normal de faturamento. Senão vejamos um quadro dos 

valores pagos pela Autora nesse período, consoante dados fornecidos 

pela própria Ré (Mov. 28520509): DEZEMBRO/2018 R$ 278,86 307 KW/H 

JANEIRO/2019 R$ 230,07 254 KW/H FEVEREIRO/2019 R$ 500,74 560 

KW/H MARÇO/2019 R$ 239,75 374 KW/H ABRIL/2019 R$ 213,49 352 KW/H 

MAIO/2019 R$ 275,77 276 KW/H JUNHO/2019 R$ 259,35 260 KW/H 

JULHO/2019 R$14,72 50 KW/H AGOSTO/2019 R$ 206,25 283 KW/H 

SETEMBRO/2019 R$ 720,82 1141 KW/H OUTUBRO/2019 R$ 606,11 590 

KW/H NOVEMBRO/2019 R$ 402,07 359 KW/H DEZEMBRO/2019 R$ 254,52 

321 KW/H MÉDIA SEM OS CONSUMOS QUESTIONADOS R$ 2.115,50 ÷ 9 = 

235,05 2.576 KW/H ÷ 9 = 286,22 Considerando a média de consumo e 

valores, excetuados os questionados, é incontroverso que há disparidade 

de valores cobrados, que comprometem a idoneidade das faturas aqui 

discutidas. No entanto, o mesmo não diz respeito à fatura do mês de 

Junho/2019, que, como visto, está em consonância com a média anterior e 

posterior, posto que já retificada, e, por isso, deverá ser mantida. No que 

tange aos demais meses, quais seja, Fevereiro/2019, Setembro/2019 e 

Outubro/2019, deve-se ressaltar que não há nenhuma grande diferença 

de consumo que justifique a cobrança dos valores significativos de R$ 

500,74 (quinhentos reais e setenta e quatro centavos), R$ 720,82 

(setecentos e vinte reais e oitenta e dois centavos) e R$ 606,10 

(seiscentos e seis reais e dez centavos), que destoariam de sua média de 

consumo faturado, principalmente sem qualquer comprovação de 

contribuição da Autora para tal. Não há nos autos qualquer documento 

que comprove que a Ré informou a consumidora sobre eventuais 

procedimentos, ou suposto “acerto de leitura”, procedimentos, sequer que 

teria propiciado à Autora o acompanhamento de supostas vistorias que 

iriam lhe onerar financeiramente, e propiciar-lhe o contraditório e à ampla 

defesa. Nesse contexto, tem-se que a Ré comete ato ilícito nos termos do 

artigo 186 do C.C, quando, na cobrança de valores da consumidora, deixa 

de observar o procedimento predisposto na Res. 414/10 da ANEEL, em 

especial o artigo 113, que estabelece todas as providências necessárias 

para fiel caracterização de faturamento incorreto. Procedimentos esses 

que a Ré não logrou êxito em demonstrar observância. As condutas da 

Ré, portanto, violam o artigo 6º, III, IV, VI e IX do CDC, pois não há 

informações adequadas e claras sobre os fatos, mas sim, um método 

comercial coercitivo e desleal, uma verdadeira prática abusiva imposta na 

prestação de serviço, que lhe causa danos patrimoniais, e compromete a 

adequada e eficaz prestação do serviço. Logo, a cobrança de valores 

desproporcionais, por si só, sem a observância do devido processo legal 

ou a demonstração do efetivo envolvimento da Autora para o aumento do 

consumo, não possui o condão de imputar a obrigação à consumidora 

quanto ao pagamento de eventual diferença encontrada, porquanto 

constitui elemento probatório de intensa fragilidade, que somente reforça a 

vulnerabilidade da consumidora na relação de consumo. E, vislumbra-se 

do histórico de consumo da Autora, uma constância nos valores 

consumidos que não justificaria a cobrança, principalmente no patamar 

alcançado. Deve-se relembrar que as faturas de consumo são emitidas 

pela própria concessionária, e que gera nos consumidores de modo geral, 

a confiança de que estão sendo cobrados pelo consumo efetivo, não 

podendo ser surpreendidos com cobranças abusivas. Ora, cabe à Ré o 

dever de verificar periodicamente os medidores de energia elétrica 

instalados nas unidades consumidoras. Assim, se a própria 

Concessionária não cumpre a regulamentação, não há porque imputar à 

consumidora o ônus de eventual irregularidade. É a empresa fornecedora 

de energia elétrica quem tem de provar que o fato danoso não ocorreu ou 

que ocorreu por culpa exclusiva da consumidora, pois ela é quem dispõe 

de recursos técnicos necessários à comprovação de suas alegações, o 

que não verifico nos presentes autos. Frise-se, que a responsabilidade da 

empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos 

do art. 14 do CDC, que assim dispõe: ?O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.? Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva da consumidora ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses da prestadora do 

serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizada pelos danos causados à Autora. Assim, uma vez que 
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não há prova suficiente que demonstre a legalidade da cobrança, ou da 

contribuição específica da Autora para tal, e, considerando que a fatura 

do mês de Junho/2019, já foi revisada, OPINO por anular as faturas dos 

meses de Fevereiro/2019, Setembro/2019 e Outubro/2019, nos valores de 

R$ 500,74 (quinhentos reais e setenta e quatro centavos), R$ 720,82 

(setecentos e vinte reais e oitenta e dois centavos) e R$ 606,10 

(seiscentos e seis reais e dez centavos), que destoam de sua média de 

consumo faturado, devendo a Ré refaturá-las na média de consumo dos 

últimos 12 meses. DA ANÁLISE DOS DANOS MORAIS Quanto ao dano 

moral, tem-se que o mesmo representa uma ?lesão a um interesse que 

visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade ou nos atributos da pessoa? (GONÇALVES, 

Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 

645.). Neste caso específico, em relação ao dano moral, entendo que os 

mesmos são devidos, ante a submissão da consumidora à situação 

vexatória de se ver cobrada por valores não consumidos, e sofrer com 

ameaças de interrupção do fornecimento de energia, tendo que acionar o 

poder judiciário para evita-la. Senão vejamos: Recurso inominado. Energia 

elétrica. Medidor de consumo. Fraude não comprovada. Termo de 

Ocorrência de Irregularidade - TOI, elaborado de forma unilateral pela 

concessionária. Documento insuficiente para comprovar a existência de 

irregularidades no medidor. Ausência de demonstração de qualquer 

conduta fraudulenta por parte da proprietária do imóvel. Cobrança de 

diferenças correspondentes a período anterior. Elaboração de cálculo 

unilateralmente. Débito indevido. Dano moral presumido. Valores fixados 

de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

Recurso improvido. (KIATAQUI, Alexandre Yuri. Recurso inominado n. 

1004890-54.2017.8.26.0297. J. em 23 Jul. 2018. Disp. em www.tjsp.jus.br. 

Acesso em 07 Set. 2018.) AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 

DE DÉBITO. PEDIDO CONTRAPOSTO PARA PAGAMENTO DO VALOR DE 

R$ 4.546,71. TROCA DE RELÓGIO MEDIDOR. MÉDIA MENSAL DE 

CONSUMO MANTIDA, COM ATÉ MESMO POSTERIOR REDUÇÃO. TERMO 

DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ? PROVA UNILATERAL. NÃO 

COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA PERÍCIA 

ADMINISTRATIVA. CONTRADITÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA. 

CÁLCULO UNILATERAL E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

IRREGULARIDADE APONTADA. ÔNUS QUE COMPETIA AO RECORRENTE. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (CRUZ, Érica Marcelina. Recurso 

inominado n. 0003928-08.2017.8.26.0278. J. em 27 Abr. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Jan. 2019.) Assim, a cobrança, nos 

moldes formulados, demonstra a tentativa da Ré em impor à consumidora a 

sua superioridade econômica, tornando-se vítima da má prestação de 

serviço, e submisso às suas vontades, razão pela qual OPINO por 

reconhecer o dano moral in re ipsa. 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 um equilíbrio tal, de modo que não signifique 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Sob esses 

argumentos, entendo que o valor R$ 3.000,00 (três mil reais), é valor 

condizente com a ofensa sofrida, mormente quando não tem por fito o 

enriquecimento ilícito, porém deve servir como desestímulo a novas 

desídias da Ré. Isso posto, após analisar as versões fáticas e probatórias 

apresentadas por ambas as partes: 1. OPINO por fixar o valor da causa 

em R$ 19.960,00 (dezenove mil e novecentos e sessenta reais), com 

determinação a r. Secretaria, para que proceda à devida retificação junto 

ao sistema PJE. 2. OPINO por afastar a preliminar de incompetência do 

juizado especial, suscitada pela Ré à defesa. 3. NO MÉRITO, OPINO PELA 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS formulados pela Autora, com 

fulcro no art. 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e 

ratificar a inversão do ônus da prova em seu favor, consoante artigo 6º, 

VIII do CDC. 4. OPINO por anular as faturas dos meses de Fevereiro/2019, 

Setembro/2019 e Outubro/2019, nos valores de R$ 500,74 (quinhentos 

reais e setenta e quatro centavos), R$ 720,82 (setecentos e vinte reais e 

oitenta e dois centavos) e R$ 606,10 (seiscentos e seis reais e dez 

centavos), que destoam de sua média de consumo faturado, devendo a 

Ré refaturá-las na média de consumo dos últimos 12 meses. 5. OPINO por 

reconhecer que a fatura do mês de Junho/2019 já foi refaturada pela Ré. 

6. OPINO por reconhecer os danos morais de responsabilidade da Ré, por 

CONDENÁ-LA, ao pagamento de indenização à Autora, em valor que 

OPINO por arbitrar em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os 

juros de mora incidem desde o evento danoso (13/03/2019 – Mov. 

28520509) e a correção monetária a partir da homologação deste projeto, 

pela Douta Magistrada. 7. OPINO por tornar definitiva a tutela de urgência 

deferida pela Douta Magistrada à Mov. 26803656, que determinou a 

suspensão das cobranças e da interrupção da energia, em razão dos 

valores aqui discutidos, sob pena de multa que OPINO por manter em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). Sem custas e honorários advocatícios, em razão 

do disposto nos arts. 54 e 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 Número do Processo: 1021744-87.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: GUSTAVO CAMARGO DA SILVA Polo Passivo: SEGURADORA 

LIDER PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DO VALOR DA CAUSA Apesar da 

irresignação da Ré, entendo que a Autora adequou o valor da causa ao 

valor almejado à título de indenização pelo sinistro, qual seja, R$ 9.450,00 

(nove mil e quatrocentos e cinquenta reais). Tal valor representa a 

quantidade efetivamente perseguida pelo Autor. OPINO, portanto, por 

afastar a irresignação da Ré, quanto à adequação do valor da causa, 

posto que o valor indicado pelo Autor amolda-se aos requisitos do artigo 

292 do CPC/15. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS Observo que a Ré suscitou preliminar de incompetência dos 

juizados especiais, haja vista a necessidade de perícia específica para 

averiguar a invalidez. O Autor, por sua vez, à impugnação (Mov. 

29642847), sustenta a competência dos juizados especiais para a 

presente demanda. No entanto, ao compulsar os autos, vislumbro que 

razão assiste à Ré. Ora, segundo o Autor, em razão de sinistro de 

trânsito, teria sofrido com perda parcial de movimentos, e afastamento das 

atividades laborais, o que lhe permitia a indenização. Da análise da lei nº 

6.194/74, que dispõe sobre o seguro DPVAT, no artigo 3º, II, permite a 

indenização, em valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

no caso de invalidez permanente, total ou parcial. O parágrafo primeiro do 

aludido artigo, diz que, para a cobertura, deverão ser enquadradas lesões 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por medida 

terapêutica, e classifica a invalidez permanente como total ou parcial 

(completa e incompleta), de acordo com a extensão das perdas 

anatômicas ou funcionais. Para a extensão da indenização, seria 

imprescindível amoldar a situação específica do Autor às classificações 
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estabelecidas por lei. No caso, o Autor comprovou o sinistro propriamente 

dito, e, ainda, apresentou exames e receitas médicas que comprovam a 

fratura específica, e a necessidade de afastamento laboral, mas não 

demonstrou, de forma inequívoca, a extensão da lesão e que, dela, teria 

gerado a incapacidade. Não há condições do juízo, sem uma perícia 

específica (não informal), quantificar a indenização, sem saber, ao certo, 

a extensão da suposta incapacidade. Vislumbro que o atestado médico, 

carreado pelo Autor, à Mov. 27637260, p. 15, somente reporta o 

procedimento pelo qual o Autor passou, mas não certifica o grau de 

suposta incapacidade laboral, para o juízo pudesse modular eventual 

indenização. Em casos semelhantes, aduz a jurisprudência pátria: 

Cobrança de seguro DPVAT – Necessidade de prova pericial complexa – 

Incompetência do Juizado – Recurso provido. (OLIVEIRA, Paula Jacqueline 

Bredariol de. Recurso inominado n. 1003964-63.2016.8.26.0344. J. em 22 

Mar. 2017. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 19 Fev. 2020.) Inclusive, 

a Turma Recursal de nosso estado já adotou o mesmo posicionamento. 

RECURSO INOMINADO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. LAUDO PERICIAL QUE NÃO 

QUANTIFICA A LESÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO 

POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se o laudo médico 

comprova a ocorrência de invalidez permanente, porém, não fixa a 

graduação da lesão, para fins de quantificação da indenização, 

indispensável se mostra a realização de nova perícia médica. 2. O 

Superior Tribunal de Justiça já decidiu que há necessidade de graduação 

da lesão, mesmo para os acidentes anteriores à Medida Provisória que 

alterou a referida Lei 6.194/74 e que o pagamento deve ser feito de forma 

proporcional (Reclamação n.º 5427/MT). 3. As causas que demandam 

prova pericial fogem à competência dos Juizados, por não se coadunarem 

com o rito e os princípios norteadores. 4. Sentença reformada. 5. Recurso 

conhecido e provido. (CORRÊA, Lamisse Roder Feguri Alves. Recurso 

inominado 0051962-28.2013.811.0001. J. em 29 Fev. 2016. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 19 Fev. 2020.) Dessa feita, ante a 

necessidade de realização de perícia, com exames mais complexos e 

específicos, para averiguar a extensão da incapacidade do Autor, e, com 

isso, poder moldar os parâmetros para eventual indenização, OPINO por 

acolher a preliminar de incompetência do juizado especial cível, para julgar 

extinto o feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 51, II 

da Lei nº 9099/95. Com o reconhecimento da incompetência dos juizados, 

OPINO por deixar de analisar as demais preliminares. Ante ao exposto e 

fundamentado, por tudo mais que dos autos consta: 1. OPINO por 

reconhecer a INCOMPETÊNCIA deste Juizado Especial para processar e 

julgar o feito. 2. Em consequência, OPINO por JULGAR EXTINTO o 

presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da 

Lei nº 9099/95. Sem custas processuais e honorários advocatícios, em 

atenção aos artigos 54 e 55 da Lei 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. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017359-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIARA FEITOSA DE SOUZA (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))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº: 1017359-96.2019.8.11.0001 Polo Ativo: 

LUCIARA FEITOSA DE SOUZA Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso 

gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição. Logo, eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulada em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA 

RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO Tendo as partes convergido neste 

ponto específico, OPINO por retificar o polo passivo, para constar 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ao invés 

de ENERGISA S/A. OPINO por determinar a r. Secretaria que adote as 

providências necessárias para a retificação junto ao sistema PJE. DO 

COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO Tem-se que a Ré manifestou-se 

acerca do comprovante de negativação juntado à inicial, o qual alega não 

ser original. Vê-se que tal documento foi expedido pelo “Check OK”, e que 

a própria Ré apresentou extrato do SCPC, no qual constavam as 

negativações aqui questionadas. Por essas razões, OPINO por aceitar o 

comprovante de Mov. 26286630, para todos os fins processuais. DA 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – COMPROVANTE DE ENDEREÇO Observo 

que a Ré questiona a idoneidade do comprovante de endereço 

apresentado pela autora, o qual não estaria em seu nome. No entanto, 

observo que a Autora firmou declaração de residência, à Mov. 26286628, 

p. 02, indicando o aludido endereço como seu, razão pela qual OPINO por 

aceita-lo para todos os fins processuais. DO PLEITO PELA INÉPCIA DA 

INICIAL A Ré pleiteia que a inicial seja declarada inepta, em tese pela 

suposta ausência de provas do alegado. Ora, se a Autora afirma que não 

tem relação contratual com a Ré, dela não pode se exigir a produção de 

prova negativa. É a Ré que tem que comprovar, de maneira efetiva, a 

existência de vínculo contratual, mediante controle de seus contratos. E 

assim tem decidido a jurisprudência pátria: Ação declaratória de 

inexistência de débito c.c indenização por danos morais. Negativação 

indevida do nome da autora por débito relativo a contrato de fornecimento 

de energia elétrica alegadamente não firmado por ela. Ausência de prova 

de que a autora tenha firmado o contrato de prestação de serviços de 

energia elétrica junto à concessionária ré e, via de consequência, dado 

origem aos débitos objeto das restrições noticiadas. Ré que não se 

desincumbiu do seu ônus probatório. Artigo 373, II, do CPC. Dano moral 

configurado. Dano "in re ipsa". Indenização devida. Valor fixado que se 

afigura razoável e não comporta redução. Sentença mantida. Recurso 

desprovido. (HEINRICH, Angela Martinez. Recurso inominado n. 

0004223-70.2019.8.26.0344. J. em 05 Dez. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br . Acesso em 12 Mar. 2020.) Ademais, a suposta 

ausência de provas do alegado influenciaria no julgamento do mérito da 

contenda, e não na sua extinção precoce. Tem-se, ainda, que 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. O frágil fundamento suscitado pela 

Ré não está ali elencado, razão pela qual OPINO por rejeitar a aludida 

preliminar. DO MÉRITO – DO JULGAMENTO ANTECIPADO Superadas 

essas nuances, NO MÉRITO, da análise do processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, como a própria audiência de instrução, para a formação do 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15, uma vez que os fatos 

aqui discutidos seriam facilmente comprovados com prova documental. 

OPINO, assim, por indeferir o pedido formulado pela Ré, no que diz 

respeito à audiência de instrução. Passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. 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 

17 do CDC, 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, em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, 

VIII do CDC. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação 

de Indenização por Danos Morais. Em síntese, alega a Autora que teve 

seu nome negativado indevidamente pela Ré, em razão dos débitos nos 

valores de R$ 199,62 (cento e noventa e nove reais e sessenta e dois 

centavos), R$ 201,66 (duzentos e um reais e sessenta e seis centavos), 

R$ 137,01 (cento e trinta e sete reais e um centavo) e R$ 173,02 (cento e 

setenta e três reais e dois centavos), relativos os contratos nº 

0002014297201609, 0002014297201701, 0002014297201703 e 

0002014297201709, lançados, respectivamente, em 21/09/2016, 

12/01/2017, 14/03/2017 e 13/09/2017. No entanto, a Autora nega a 

existência de vínculo contratual entre as partes, que justificasse a aludida 
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cobrança, requerendo, consequentemente, a declaração de inexistência 

da relação jurídica entre as partes, inexigibilidade das cobranças, baixa 

das negativações, bem como a condenação pelos danos morais sofridos. 

Propiciada a conciliação às partes, ambas compareceram à solenidade, 

mas optaram por prosseguir com a demanda (Mov. 30149417). A Ré, por 

sua vez, na contestação colacionada à movimentação nº 30565268, 

sustenta que os débitos são legítimos, vinculados à Unidade Consumidora 

n. 2014297-2, apontando a existência de eventuais consumos. 

Impugnação apresentada à Mov. 31351010. Para que a Ré seja 

responsabilizada, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. As negativações dos dados da 

Autora, nos órgãos de proteção ao crédito, é fato incontroverso nos 

autos, ao passo que o cerne da questão consiste em verificar se tais 

inclusões foram indevidas, e principalmente, se ensejaram os danos 

morais pleiteados. Analisando os autos verifico que a Ré não acostou aos 

autos nenhuma prova hábil a demonstrar que a Autora teria, efetivamente, 

qualquer relação jurídica consigo, que justificasse a restrição, mas, 

apenas telas sistêmicas, as quais “são documentos unilaterais e não se 

prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo 

consumidor.” (CORREA, Lamisse Roder Feguri Alves Correa. Recurso 

inominado cível nº 73520852018110001/2016. J. em 13 Set. 2016. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 10 Jun. 2017.) Pois bem, vê-se que à 

defesa, a Ré juntou documentos unilaterais, mas nenhum documento 

capaz de desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral. Isso porque 

a Ré nada apresentou para comprovar que a Autora teria o vínculo 

contratual propriamente dito, ou responsabilidade pela unidade 

consumidora. Juntou ficha cadastral da Unidade Consumidora, e histórico 

de contas, mas não apresentou sequer o contrato ou outro documento 

assinado pela Autora, que demonstrasse a instalação da unidade 

consumidora, e legitimasse a cobrança, deixando de cumprir com seu 

ônus de comprovar a existência da relação jurídica entre as partes. E o 

apontamento dos dados da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, por 

débito indevido, constitui falha na prestação o serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da empresa. Esse é o entendimento que 

tem prevalecido na jurisprudência recente: AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. Não comprovação de que o autor efetivamente celebrou o 

contrato junto à ré e que originou as cobranças e a negativação. Relação 

jurídica controversa pela alegação da recorrida de que não contratou a 

prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. A ré limitou-se 

a alegar genericamente que o serviço foi solicitado pelo requerente, 

apresentando na contestação relatórios constantes de telas sistêmicas. 

Provas produzidas unilateralmente. Dano moral configurado. Indenização 

fixada em montante proporcional e razoável (R$ 12.000,00 – Quatro Mil 

Reais) e que se mostra adequada ao caso concreto pela indevida 

negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sem 

configurar enriquecimento ilícito. Ausência de conjunto probatório a 

justificar a modificação da decisão recorrida. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (LEMOS, Daniella Carla Russo Greco de. 

Recurso inominado n. 0004254-2.2018.8.26.0009. J. em 22 Ago. 2019. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Set. 2019.) Inclusive, a Egrégia 

Turma Recursal de nosso Estado, tem pactuado com o mesmo 

entendimento: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA E 

SPC – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA 

DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO CONHECIDO 

PARCIALMENTE E PROVIDO. A tese de defesa da parte Recorrida se 

baseia em telas sistêmicas, que conforme entendimento sedimentado pela 

Turma Recursal Única, são documentos unilaterais desprovidos de 

qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da 

empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Via de consequência, imperioso 

afastar a condenação de litigância de má-fé imposta. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (MORAES, Marcelo Sebastião Prado de. Recurso 

inominado n. 0026960-46.2019.811.0001. J. em 10 Fev. 2020. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 27 Mar. 2020) 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 o consumidor, 

demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço. 

Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional da relação 

de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Logo, tem-se que da defesa 

da Ré extraem-se alegações genéricas, que não desconstituem, 

extinguem ou modificam as alegações da autora, sequer legitimam a 

cobrança e a negativação aqui discutidas. Consequentemente, verifica-se 

o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar com a consumidora, seja por 

cobrar débitos 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. 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 esboçada na peça inicial, vez que 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.). Isso porque, não fosse a 

negativação indevida, os danos não teriam se concretizado. Vê-se que, 

independentemente de fraude ou má-organização interna, 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 por declarar a inexistência da relação 

jurídica entre as partes, bem como a inexigibilidade da cobrança dos 

débitos ora discutidos, nos valores de R$ 199,62 (cento e noventa e nove 

reais e sessenta e dois centavos), R$ 201,66 (duzentos e um reais e 

sessenta e seis centavos), R$ 137,01 (cento e trinta e sete reais e um 

centavo) e R$ 173,02 (cento e setenta e três reais e dois centavos), 

relativos os contratos nº 0002014297201609, 0002014297201701, 

0002014297201703 e 0002014297201709, lançados, respectivamente, em 

21/09/2016, 12/01/2017, 14/03/2017 e 13/09/2017. 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 é fixa e 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, referentes aos débitos aqui discutidos, acima 

discriminados, 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 das 

negativações aqui discutidas, acima detalhadas, caso a Ré não o faça. DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL - DOS DANOS MORAIS Quanto ao dano moral, 

uma vez comprovado que as inclusões das negativações foram indevidas, 

enseja a responsabilização civil objetiva da empresa, quando é cristalino 

que o fato danoso ocorreu em consequência do ato ilícito da Ré. Esse é o 

entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: Ação declaratória de 

inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos 

morais julgada procedente. Ausência de válida e regular contratação pela 

autora dos serviços de energia elétrica oferecidos pela ré, ônus que 

competia a esta comprovar (CPC, art. 373, II). Telas de computador 

juntadas em contestação que não se prestam a comprovar a solicitação e 

uso dos serviços em questão pela autora. Declaração de inexigibilidade do 

débito que se impõe. Negativações indevida. Dano moral inerente ao 

próprio evento, prescindindo-se de comprovação. Montante da 

condenação fixado com moderação e prudência, em consonância com os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida por 

seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso não provido. (ALVES, 

Alexandre Batista. Recurso inominado n. 1050875-24.2018.8.26.0002. J. 

em 26 Jun. 2019. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 18 Set. 2019.) E, 

nesses moldes, tem-se que o dano moral é in re ipsa, com a exposição do 
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nome da Autora às negativações indevidas, e o nexo causal necessário, 

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.), está fartamente 

demonstrado, pois, não fossem as negativações indevidas, os danos não 

teriam se concretizado. Ora, o apontamento dos dados da Autora, nos 

órgãos de proteção ao crédito, por débito cuja idoneidade a Ré não 

conseguiu demonstrar, constitui falha na prestação do serviço, e atinge 

sua intimidade, pois tolhe, de maneira indevida, o seu direito ao crédito, e 

passa ao mercado de consumo, de maneira geral, a impressão de que a 

mesma é inadimplente com suas obrigações. E, neste caso, não há que se 

falar em incidência da súmula 385 do STJ, uma vez que as negativações 

aqui discutidas englobam a mais antiga que recai sob o nome da Autora. A 

existência de negativações posteriores podem influenciar na quantificação 

do dano, mas não em seu afastamento. No que tange ao quantum 

indenizatório, 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. Enaltece-se a conduta da Autora em distribuir uma única 

demanda para discutir quatro negativações lançadas pela mesma pessoa 

jurídica. Considerando esses elementos, OPINO por fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da Autora, refletindo no patrimônio 

da ofensora de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. DOS PEDIDOS 

PELA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ, E PEDIDO CONTRAPOSTO 

Não tendo a Ré demonstrado a idoneidade do vínculo propriamente dito, 

OPINO por indeferir o pedido contraposto formulado à defesa (Mov. 

30565268), bem como pela condenação da Autora em litigância de má fé, 

posto que ausentes as condutas específicas dos artigos 79 e 80 do 

CPC/15 Pelo exposto e fundamentado, e após analisar os argumentos de 

ambas as partes: 1. OPINO por retificar o polo passivo, para constar 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ao invés 

de ENERGISA S/A. OPINO por determinar a r. Secretaria que adote as 

providências necessárias para a retificação junto ao sistema PJE. 2. 

OPINO por reconhecer como legítimos os comprovantes de negativação e 

de endereço apresentados pela Autora à inicial. 3. OPINO por afastar as 

preliminares de incompetência territorial e de inépcia da inicial, suscitadas 

pela Ré, à defesa. 4. NO MÉRITO, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL 

dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para 

reconhecer a relação de consumo nos autos, consoante artigo 17 do CDC, 

e deferir a inversão do ônus da prova em favor da Autora, conforme 

artigo 6º, VIII do CDC. 5. OPINO por declarar a inexistência da relação 

jurídica entre as partes, bem como a inexigibilidade da cobrança dos 

débitos ora discutidos, nos valores de R$ 199,62 (cento e noventa e nove 

reais e sessenta e dois centavos), R$ 201,66 (duzentos e um reais e 

sessenta e seis centavos), R$ 137,01 (cento e trinta e sete reais e um 

centavo) e R$ 173,02 (cento e setenta e três reais e dois centavos), 

relativos os contratos nº 0002014297201609, 0002014297201701, 

0002014297201703 e 0002014297201709, lançados, respectivamente, em 

21/09/2016, 12/01/2017, 14/03/2017 e 13/09/2017. 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 é fixa e 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 aos débitos aqui discutidos, acima 

discriminados, 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 das 

negativações aqui discutidas, acima detalhadas, caso a Ré não o faça. 9. 

No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-los na 

modalidade in re ipsa, e por condenar a Ré à ressarci-los no valor justo e 

razoável que OPINO por arbitrar na proporção de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso (21/09/2019 – Mov. 26286630) e a 

correção monetária a partir da homologação do presente projeto, pela 

Douta Magistrada. 10. Considerando que a Ré não demonstrou a 

pertinência do vínculo propriamente dito, OPINO por indeferir o pedido 

contraposto, bem como o pedido de condenação da Autora em litigância 

de má fé. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto 

nos arts. 54 e 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 Número do Processo: 1002937-82.2020.811.0001 Polo 

Ativo: ROMAYLON LIMA BRANDÃO Polo Passivo: BANCO ITAUCARD S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA ANÁLISE DO MÉRITO DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Sem preliminares a serem enfrentadas. No mérito, 

compulsando o processo, verifico que se encontra apto para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, inclusive audiência de 

instrução, para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15, 

principalmente quando o objeto da presente contenda seria facilmente 

demonstrado com a produção de prova documental. Passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC/15. 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 dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no aludido 

diploma, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão, em favor 

do Autor, já foi deferida, pelo Douto Magistrado, à ocasião em que se 

enfrentou a tutela antecipada (Mov. 28519927), o que OPINO por ratificar, 

consoante artigo 6º, VIII do CDC. Deve-se deixar claro que “a inversão do 

ônus da prova prevista no CDC não importa em desonerar o autor da 

produção mínima dos fatos constitutivos do seu direito.” (ZILLES, Fabiana. 

Recurso inominado n. 71006867881. J. em 27 Jun. 2017. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 10 Maio de 2018.) DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais c/ Pedido de 

Liminar, proposta pelo Autor em desfavor ao Réu. Em síntese, o Autor 

reconhece a existência de vínculo pretérito com o Banco Réu, mas 

desconhece a dívida de R$ 121,93 (cento e vinte e um reais e noventa e 

três centavos), que subsidiou a negativação de seu nome, após o suposto 

encerramento da conta. À Mov. 28519927, pelo Douto Magistrado, foi 
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indeferida a tutela para baixa da negativação, haja vista que, segundo 

consulta realizada em 28/01/2020, a negativação não mais persistia. 

Oportunizada a conciliação (Mov. 30226693), as partes compareceram à 

solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. O Réu, em 

contestação, (Mov. 30415428), apesar de asseverar que já teria 

regularizado a situação do Autor, sustenta a tese de que a cobrança seria 

devida, e que não haveria razões para se declarar a inexigibilidade do 

débito. À ocasião, juntou uma série de faturas, em nome do Autor, 

inclusive a ora questionada (Mov. 30415810, p. 33). Impugnação 

apresentada à Mov. 30615783. Pois bem. Da análise dos autos, tenho que 

o Autor não demonstrou, sequer minimamente, ter solicitado o 

cancelamento do cartão de crédito. E, aliás, apesar de afirmar que teria 

realizado a sua última compra em 2016, o Banco Réu apresenta uma série 

de faturas, à Mov. 30415810, dos anos 2017 a 2019, comprovando que 

houve o uso posterior do cartão, com valores variáveis. Saliento que, em 

relação aos supostos erros que o banco assevera ter cometido, com a 

devolução de alguns valores ao Autor, entendo que os mesmos dizem 

respeito à algumas faturas contestadas, com despesas não 

reconhecidas, principalmente em Dezembro/2018 e Janeiro/2019, mas, 

mesmo após essas datas, foram geradas novas faturas representativas 

de novos consumos. Dessa feita, entendo que o Réu logrou êxito em 

demonstrar a legitimidade da cobrança. Importa consignar que o pedido de 

cancelamento de um cartão é um ato formal, e, como tal, deveria ter sido 

gerado um protocolo de cancelamento, ou algum outro documento formal 

que comprovasse o ato, o que não se viu nos autos. Para que o Réu seja 

responsabilizado civilmente, faz-se necessária a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. No 

entanto, da análise das documentações apresentadas aos autos, entendo 

que não restou caracterizado qualquer ato ilícito perpetrado pelo Réu, que 

viesse a causar danos ao Autor, mas, apenas exercício regular do direito 

de cobrança. Logo, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos 

da inicial, pois, as premissas dos autos forçam reconhecer que a 

existência da continuidade da relação jurídica entre as partes, como 

também a legitimidade da cobrança, não constituindo ato ilícito, consoante 

esclarece o artigo 188, I do Código Civil. E, inexistente o ato ilícito, não há 

que se falar em responsabilização civil. Consequentemente, pelo conjunto 

probatório, tem-se que o Réu apresentou argumentos que desconstituem, 

modificam e extinguem o direito pleiteado pelo Autor, pois conseguiu 

demonstrar a utilização regular do cartão, pelo Autor, após o suposto 

pedido de cancelamento. E é nesse sentido que tem decidido a 

jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. SOLICITAÇÃO 

DE CANCELAMENTO DO CARTÃO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO 

DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AÇÃO 

IMPROCEDENTE. O autor informou ser titular de um carão de crédito junto à 

ré, de modo que foi surpreendido quando ao efetuar uma compra teve 

notícia de que estava negativado por uma dívida que tinha com a requerida 

por débito de cartão de crédito. Disse que a cobrança é indevida, uma vez 

que solicitou o cancelamento do em setembro de 2008. Todavia, em que 

pese a inversão do ônus da prova, aplicada às relações de consumo, 

incumbe à parte autora comprovar, ainda que de forma mínima, os fatos 

constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 333, I, do CPC, ônus do 

qual não se desincumbiu. Muito embora tenha trazido aos autos a fatura 

do cartão e um número de protocolo, estes não são suficientes para que 

seja presumida a verossimilhança aduzida em inicial. Pelas faturas 

acostadas aos autos é possível observar que o autor permaneceu 

utilizando o cartão após setembro de 2008, o que evidencia que mesmo 

que ele tenha solicitado o cancelamento, o fato de permanecer o utilizando 

o cartão para efetuar comprar demonstra certo conformismo com a 

situação, e desistência da intenção de inutilizá-lo. Dano moral não 

configurado, na medida em que a inclusão do nome do autor no serviço de 

proteção ao crédito mostra-se lícita, pois a ré agiu no exercício regular do 

seu direito. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, 

Nº 71004462594, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 13-03-2014) Logo, OPINO pela 

improcedência total dos pedidos formulados pelo Autor quanto à 

declaração de inexistência de débito, baixa da negativação, bem como da 

indenização dos danos de ordem moral. E, caso o Autor manifeste o 

desejo de encerrar a conta junto ao Banco Réu, entendo que deva 

formalizar o pedido à instituição, nos moldes administrativos. Isso posto, 

após a análise dos fatos pela ótica de ambas as partes, nos termos da 

fundamentação supra, sem preliminares a serem enfrentadas, NO MÉRITO: 

1. OPINO por reconhecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e por 

RATIFICAR a inversão do ônus da prova em favor do Autor, consoante 

artigo 6º, VIII do CDC. 2. OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados na inicial quanto à declaração de inexistência de débito, baixa 

da negativação, bem como da indenização dos danos de ordem moral, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15. Sem custas e honorários, em 

conformidade com o art. 55, da Lei 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1021787-24.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: GISELE MACAUBAS DA COSTA Polo Passivo: TELEFÔNICA BRASIL 

S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 

da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre 

condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada em 

segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO INTERESSE DE 

AGIR De início, a Ré suscita preliminar de falta de interesse de agir, por 

entender que não havia demonstração de pretensão resistida, haja vista 

que a Autora não teria formulado reclamação prévia junto ao sítio 

eletrônico www.consumidor.gov, para a solução da contenda. O artigo 17 

do NCPC, deixa claro que “para postular em juízo é necessário ter 

interesse e legitimidade”. Nesse sentido, o interesse de agir é 

consubstanciado numa “situação jurídica que reclama a intervenção 

judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um prejuízo em razão da 

impossibilidade de autodefesa” (FUX, Luiz, Curso de direito processual 

civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2008. p. 177.). Exatamente o caso em tela, no qual a Autora suplica a 

intervenção judicial para ser reparada por eventuais prejuízos que teriam 

sido causados pela conduta supostamente ilícita por parte da Ré. Não há 

qualquer documento, livremente assinado pela Autora, no qual a mesma 

tenha se comprometido à formalizar reclamação prévia, junto ao aludido 

sítio eletrônico, para ingressar com a presente demanda. E, ademais, não 

há dispositivo legal que obrigue a Autora à esgotar todos os meios 

administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de ferir o 

direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, preconizado no 

artigo 5º, XXXV da CF. E a própria jurisprudência já tem se manifestado, 

afastando esse argumento apresentado pelas defesas: Dano moral – 

preliminar de falta de interesse processual rejeitada por não estar a parte 

obrigada a esgotar as vias administrativas para promover a presente ação 

- atraso por cancelamento de voo por motivo de força maior não 

comprovado – reflexo em perda de conexão com o trecho de destino e 

horas de atraso na chegada dele - dano moral caracterizado – valor 

compatível com a extensão do dano - sentença mantida – recurso 

inominado improvido. (CASCONI, Lincoln Augusto. Recurso inominado n. 

1004243-27.2019.8.26.0576. J. em 27 Nov. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 17 Dez. 2019.) Assim, OPINO por afastar a 
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preliminar de interesse de agir. DO MÉRITO DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Superada a preliminar. NO MÉRITO, da análise do 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a designação de audiência de instrução para o deslinde 

processual, uma vez que os fatos são facilmente demonstrados por prova 

documental, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. 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 

dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive em relação ao 

ônus da prova, cuja inversão já foi deferida, pela Douta Magistrada, na 

oportunidade em que se analisou a liminar (Mov. 27665849), nos termos do 

artigo 6º, VIII do aludido diploma. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL Trata-se de Ação Indenizatória por Damos Morais c/c Liminar 

Inaudita Altera Pars, proposta pela Autora em desfavor à Re. Em síntese, 

segundo a Autora, após procurar a Ré para sanar seus débitos 

pendentes, fez um acordo, no qual se comprometera a realizar o 

pagamento de uma entrada, no valor de R$ 110,93 (cento e dez reais e 

noventa e três centavos), mais oito parcelas no valor de R$ 100,07 (cem 

reais e sete centavos), com a manutenção do contrato. No entanto, em 

seus dizeres, ao solicitar o boleto de Dezembro/2019, para efetuar o 

respectivo pagamento, foi informada que o boleto de Novembro não 

estaria pago, e que só poderia mandar novo boleto, se fosse incluído o 

mês de Novembro/2019. Com a recusa da Autora, teria havido a 

suspensão dos serviços, apesar de uma série de reclamações. A Autora 

pleiteia pela concessão de liminar para baixa de negativação, sem que, 

efetivamente, a tenha comprovado nos autos, e, no mérito, pleiteia pela 

prevalência do contrato, bem como pela indenização pelos supostos 

danos morais sofridos. À Mov. 27665849, a Douta Magistrada indeferiu a 

tutela de urgência. Oportunizada a conciliação (Mov. 29346268), as partes 

compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

Em defesa tempestiva (Mov. 29625492), a Ré reconhece que a Autora é 

titular da linha telefônica, e que a mesma estaria suspensa, mas em razão 

da própria conduta da Autora em descumprir com o acordado. Para a Ré, 

a Autora somente teria efetuado o pagamento da entrada do acordo, e 

mais duas parcelas. Pleiteia, assim, pela improcedência dos pedidos 

iniciais. Impugnação apresentada à Mov. 29684580, na qual reforça o 

pagamento da fatura de Novembro/2019, em 07/11/2019. Pois bem. Para 

que a Ré seja responsabilizada civilmente, faz-se necessário três 

requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. O ponto controvertido da 

demanda é averiguar se a Ré tinha o direito de suspender o serviço 

prestado à consumidora, e, ainda, se a mesma estaria adimplente com os 

termos do acordado. A negociação apresentada, pela Autora, à Mov. 

27650716, foi firmada em 29/07/2019, e englobava os pagamentos das 

faturas de Abril, Maio, Setembro, Outubro e Novembro/2018 e Fevereiro e 

Março/2019. Tem-se que o valor total negociado, já com os descontos, 

perfez o montante de R$ 911,46 (novecentos e onze reais e quarenta e 

seis centavos). Esse valor deveria ter sido pago da seguinte forma: 

ENTRADA R$ 110,93 07/08/2019 Parcela 01 R$ 100,07 07/09/2019 Parcela 

02 R$ 100,07 07/10/2019 Parcela 03 R$ 100,07 07/11/2019 Parcela 04 R$ 

100,07 07/12/2019 Parcela 05 R$ 100,07 07/01/2020 Parcela 06 R$ 100,07 

07/02/2020 Parcela 07 R$ 100,07 07/03/2020 Parcela 08 R$ 100,03 

07/04/2020 Pelos protocolos de reclamação, juntados à inicial, 

subentende-se que a suspensão dos serviços teria se dado em 

04/12/2019. Da análise dos documentos colacionados à inicial, em especial 

os comprovantes de pagamento de Mov. 27650721, tem-se o pagamento 

da Parcela nº 02, em 04/10/2019, e algumas outras faturas. No entanto, 

em defesa, a Ré reconhece que a Autora teria adimplido com a entrada, 

mais duas parcelas, o que presume-se a quitação quanto às parcelas 

vencidas em Setembro e Outubro de 2019. Na impugnação, a Autora 

juntou o comprovante de pagamento da fatura vencida em 07/11/2019 

(Mov. 29684581). E o pagamento se deu de forma pontual. Sob esse 

contexto, considerando que, em 04/12/2019, a Autora estaria adimplente 

com as obrigações assumidas, de fato, não haveria razões para que a Ré 

suspendesse a prestação dos serviços à ocasião. Ademais, não 

vislumbro qualquer notificação prévia, por parte da Ré, para que viesse a 

efetuar o corte no fornecimento do serviço, o que fere o direito à 

transparência, preconizado no artigo 4º do CDC. Assim, OPINO por 

reconhecer o ato ilícito perpetrado pela Ré, nos termos do artigo 186 do 

C.C., por exceder o seu direito de cobrança, o que violou, flagrantemente, 

os preceitos basilares do direito da consumidora, em especial o direito à 

informação, e à prestação de um serviço transparente, adequado e 

contínuo, consoante se vê nos artigos 4º e 6º, III e VI do CDC. Dessa feita, 

entendo que a Ré não cumpriu o seu ônus probatório do artigo 373, II do 

CPC/15. 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 o corte imotivado do 

serviço, os danos não teriam se configurado. 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. Ora, quando a 

consumidora procura a Ré para regularizar sua situação, gera a 

expectativa de que o serviço será mantido. Se, pelo contrário, apesar da 

adimplência, a Ré suspende a prestação do serviço, e não lhe fornece 

informações claras e precisas sobre os fatos, isso extrapola o mero 

dissabor cotidiano, causa angústia, e fere a intimidade da Autora, 

privando-a do serviço, de maneira injustificada. Em casos semelhantes, 

tem decidido a jurisprudência pátria: OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIÇOS 

TELEFONIA – DANO MORAL – INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DOS 

SERVIÇOS QUE GERA CONTRATEMPOS - TRANSTORNOS 

ACARRETADOS QUE EXTRAVASARAM OS LIMITES DO RAZOÁVEL, DA 

BOA-FÉ OBJETIVA, DA LEALDADE, DA RECIPROCIDADE, DO DEVER DE 

INFORMAÇÃO - VIABILIDADE DO PLEITO – RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - APLICAÇÃO DO CDC - ARTIGOS. 6º, VIII e 14 - 

VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR FRENTE AO PODERIO ECONÔMICO 

DA PARTE MAIS FORTE NA RELAÇÃO JURÍDICA (CDC, ART. 4.º, I) –DANO 

MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO – VERBA FIXADA EM CONFORMIDADE 

COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DE 

ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. ASTREINTES IMPOSTA 

EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA CONFIRMADA NA SENTENÇA – 

INCONFORMISMO INFUNDADO – RECURSO IMPROVIDO. (SOUZA, Antonio 

Roberto Andolfatto de. Recurso inominado n. 1050882-40.2018.8.26.0576. 

J. em 27 Fev. 2020. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 22 Abr. 2020.) 

Recurso inominado – Dano moral – Ação que visa a indenização por 

danos morais em razão de corte na linha telefônica do autor anteriormente 

ao adimplemento do acordo celebrado com a empresa de telefonia - 

Recurso parcialmente provido para declarar a inexigibilidade do débito e 

reconhecer o dano moral e fixa-lo em R$ 5.000,00, pautado pela 

razoabilidade e proporcionalidade. (SAMPAIO, Aristoteles de Alencar. 

Recurso inominado n. 0000242-14.2018.8.26.0394. J. em 14 Dez. 2018. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 22 Abr. 2020.) Consequentemente, 

OPINO por reconhecer o dano moral in re ipsa, sendo o nexo causal 

necessário o próprio desgaste da Autora com a interrupção do 

fornecimento do serviço, sem justo motivo. 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. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido, proporcionando um equilíbrio tal, de modo que não signifique 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. 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$ 4.000,00 (quatro mil reais), como medida de caráter pedagógico, 

evitando a reiteração da conduta no mercado de consumo. DA 

MANUTENÇÃO DO CONTRATO Por fim, uma vez que a Ré não demonstrou 

a existência de inadimplência que justificasse a interrupção do serviço, em 

04/12/2019, OPINO por determinar que a Ré mantenha o contrato em plena 

vigência, assim como o acordo firmado entre as partes, sob pena de multa 

fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Deve-se deixar 

claro que a presente determinação refere-se às parcelas adimplidas e 

provadas neste processo, até o mês de Novembro/2019. Eventual 
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inadimplência quanto aos meses posteriores, poderá subsidiar a 

interrupção do serviço caso observado os preceitos legais. Isso posto, 

após a análise dos fatos e provas arroladas por ambas as partes: 1. 

OPINO por afastar a preliminar de ausência de interesse de agir, suscitada 

pela Ré, à defesa. 2. NO MÉRITO, OPINO por reconhecer a relação de 

consumo entre Autora e Ré, nos temos dos artigos 2º e 3º do CDC, e por 

ratificar a inversão do ônus probatório em favor da Autora, consoante art. 

6º, VIII, do CDC. 3. OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS 

INICIAIS, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer o ato 

ilícito perpetrado pela Ré, e por CONDENÁ-LA ao pagamento de 

indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro 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 (04/12/2019), e a correção monetária a partir da 

homologação do presente projeto de sentença, pela Douta Magistrada. 4. 

OPINO por determinar que a Ré mantenha o contrato em plena vigência, 

assim como o acordo firmado entre as partes, sob pena de multa fixa que 

OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000783-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICYA ANGELICA BARBOSA TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA OAB - MT15728-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000783-91.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: PATRICYA ANGELICA BARBOSA TAQUES REQUERIDO: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

JUSTIÇA GRATUITA OPINO por reconhecer o tramite processual gratuito, 

pois o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA 

REVELIA DA RÉ A parte ré, devidamente citada/intimada para comparecer 

à audiência de conciliação, conforme expediente de Citação (3943743), 

não o fez, sequer justificou sua ausência, consoante se depreende da ata 

de ID nº 29627990, tampouco apresentou contestação. Ressalta-se que o 

artigo 20 da lei nº 9.099/95 estabelece que o não comparecimento do 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, culmina na reputação da veracidade dos fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. Sob esse 

contexto, OPINO por reconhecer a revelia da parte Ré e por lhe aplicar os 

seus efeitos, consoante artigo 344 do CPC. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO Da análise dos autos verifico que se encontra 

apto para julgamento, posto que desnecessária a produção de outras 

provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Outrossim, 

“(...) a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, 

sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em 

virtude da irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - 

APL: 05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, em que a autora 

alega, em síntese, que é cliente da ré e que no dia 09/09/2019, ao se dirigir 

a um laboratório para fazer um exame laboratorial, teve o seu pedido de 

exame negado pela Requerida, sob o argumento de que o seu plano de 

saúde não cobriria o exame requerido. Assim, sustenta que efetuou o 

pagamento e realizou o exame às suas expensas. Diante dos fatos 

alegados, pleiteia indenização por danos morais. Oportunizada a 

conciliação, somente a autora compareceu à audiência, conforme já 

exposto alhures. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, consoante artigos 2º e 3º do CDC, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos legislação de consumo, 

inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por DEFERIR 

nesta oportunidade, em favor da Autora, com fulcro no art. 6º, VIII do CDC. 

Destarte, apesar da REVELIA decretada à ré e, ainda, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo, a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Neste 

diapasão, em que pese a autora ter informado que teve um pedido de 

exame negado pela ré, não há nos autos, primeiramente, o pedido de 

exame feito pelo médico da autora, não havendo prova, portanto, de que 

houve solicitação médica. Além disso, a autora não juntou qualquer 

comprovação de que a ré teria negado a cobertura do exame. Não há, 

assim, comprovação mínima dos fatos alegados na inicial, não havendo 

comprovação de falha na prestação de serviço ou de qualquer ato ilícito 

praticado pela ré, não tendo a autora comprovado, sequer minimamente, 

os fatos constitutivos de seu direito. Neste sentido: E M E N T A 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Dispõe o 

artigo 373, incisos I e II, do CPC/15, incumbir ao autor o ônus da prova 

referente ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. II. Na 

hipótese, o apelante não colacionou nenhum indício probatório apto a 

comprovar as suas alegações exordiais, seja da solicitação de marcação 

de consulta ou mesmo da suposta negativa de cobertura pelo Plano de 

Saúde, elementos essenciais para desincumbir-se de seu ônus probatório, 

notadamente no caso dos autos, em que não fora excepcionalizada a 

distribuição ordinária do artigo 373, do CPC/15. III. Recurso conhecido e 

desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, 

acordam os Desembargadores desta Câmara Cível, por unanimidade, 

conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. 

Vitória-ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 

00564682620138080035, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 16/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 24/07/2019) CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO 

CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. NEGATIVA DE 

AUTORIZAÇÃO DE EXAMES PELO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO NA RECUSA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ART. 

373, I, DO CPC. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO. I - A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente 

possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), não exime a 

parte demandante de constituir prova mínima da verossimilhança das suas 

alegações, em atenção ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo 

Civil; II - feito que carece de prova suficiente capaz de evidenciar a 

alegada negativado plano de saúde em relação à autorização para a 

realização do procedimento médico, pelo que não há que se falar em 

qualquer falha na prestação do serviço a ensejar dano moral indenizável; 

III - apelo não provido. (TJ-MA - AC: 00441242720148100001 MA 

0397032018, Relator: CLEONES CARVALHO CUNHA, Data de Julgamento: 

25/04/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) Da análise do processo e dos 

documentos que o instruem, portanto, entendo que não restou 

comprovado nos autos qualquer ato ilícito praticado pela parte ré, 

inexistindo comprovação do nexo causal entre o dano alegado pela 

demandante e a conduta da demandada. Assim sendo, entendo que a 

improcedência dos pleitos iniciais é medida que se impõe. DISPOSITIVO 

Ante ao exposto e fundamentado, e, após analisar as versões fáticas e 

jurídicas apresentadas por ambas as partes, OPINO por: 1. RECONHECER 

a revelia da parte Ré e por lhe aplicar os seus efeitos, consoante artigo 

344 do CPC. 2. DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da autora. 

3. Entretanto, nos termos do artigo 487, I do CPC, OPINO por JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos feitos pela parte autora. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 
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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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014409-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY VALDEMIR XAVIER DE OLIVEIRA (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):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº: 1014409-17.2019.8.11.0001 Polo Ativo: 

WESLEY VALDEMIR XAVIER DE OLIVEIRA Polo Passivo: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura 

o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição. 

Logo, eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e 

despesas, deverá ser formulada em segunda instância, caso haja 

prolação de recurso. DO COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO Tem-se que 

a Ré manifestou-se acerca do comprovante de negativação juntado à 

inicial, o qual alega não ser original. Vê-se que tal documento foi expedido 

pelo “SCPC”, e que a Ré não apresentou qualquer contraprova que o 

desconstituísse, razão pela qual OPINO por aceitá-lo para todos os fins 

processuais. DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO Observo que a Ré questiona a idoneidade do comprovante de 

endereço apresentado pelo autor, o qual não estaria em seu nome. No 

entanto, observo que o Autor firmou declaração de residência, à Mov. 

25539916, p. 02, indicando o aludido endereço como seu, razão pela qual 

OPINO por aceita-lo para todos os fins processuais. DA LITISPENDÊNCIA E 

CONEXÃO A Ré suscita a litispendência e a conexão entre este feito, e os 

processos nº 1014425-68.2019.8.11.0001 e 1014412.69.2019.8.11.0001, 

que tramitam perante o 5º e 4º Juizados especiais desta comarca, 

respectivamente. O artigo 337, §1º e 3º, conceitua a litispendência como a 

reprodução de ação anteriormente ajuizada, na qual tem as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir, e o mesmo pedido, repetindo ação que 

está em curso. No entanto, em consulta ao sítio eletrônico do PJE, tenho 

que ambos processos discutiam débitos distintos do presente, sendo que, 

inclusive, no processo nº 1014425-68.2019.8.11.0001, já foi prolatada 

sentença reconhecendo a inexistência do débito ali questionado, com o 

arbítrio de indenização por danos morais. Por essas razões, OPINO por 

afastar a litispendência. No mesmo sentido, entendo que não há que se 

falar em conexão, posto que, como asseverado, os pedidos específicos 

são diversos. DO PLEITO PELA INÉPCIA DA INICIAL A Ré pleiteia que a 

inicial seja declarada inepta, em tese pela suposta ausência de provas do 

alegado. Ora, se o Autor afirma que não tem relação contratual com a Ré, 

dele não pode se exigir a produção de prova negativa. É a Ré que tem que 

comprovar, de maneira efetiva, a existência de vínculo contratual, 

mediante controle de seus contratos. E assim tem decidido a 

jurisprudência pátria: Ação declaratória de inexistência de débito c.c 

indenização por danos morais. Negativação indevida do nome da autora 

por débito relativo a contrato de fornecimento de energia elétrica 

alegadamente não firmado por ela. Ausência de prova de que a autora 

tenha firmado o contrato de prestação de serviços de energia elétrica 

junto à concessionária ré e, via de consequência, dado origem aos débitos 

objeto das restrições noticiadas. Ré que não se desincumbiu do seu ônus 

probatório. Artigo 373, II, do CPC. Dano moral configurado. Dano "in re 

ipsa". Indenização devida. Valor fixado que se afigura razoável e não 

comporta redução. Sentença mantida. Recurso desprovido. (HEINRICH, 

Angela Martinez. Recurso inominado n. 0004223-70.2019.8.26.0344. J. em 

05 Dez. 2019. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 12 Mar. 2020.) 

Ademais, a suposta ausência de provas do alegado influenciaria no 

julgamento do mérito da contenda, e não na sua extinção precoce. 

Tem-se, ainda, que 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. O frágil 

fundamento suscitado pela Ré não está ali elencado, razão pela qual 

OPINO por rejeitar a aludida preliminar. DA SUPOSTA PRESCRIÇÃO A Ré 

pleiteou, ainda, pelo reconhecimento de eventual prescrição aos autos, 

pois a negativação é datada de 2015. No entanto, ressalta-se que o Autor 

demonstrou ter tomado ciência da negativação, do seu direito violado, 

apenas na oportunidade do ingresso da presente demanda, razão pela 

qual OPINO por afastar a prescrição. E, observa-se que não se trata de 

fato passado, mas sim de circunstância atual, pois o extrato da 

negativação foi emitido em 10/10/2019, e a negativação ainda persistia. 

(Mov. 25539929) DO MÉRITO – DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

Superadas essas nuances, NO MÉRITO, da análise do processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, como a própria audiência de instrução, para a 

formação do convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15, uma vez 

que os fatos aqui discutidos seriam facilmente comprovados com prova 

documental. OPINO, assim, por indeferir o pedido formulado pela Ré, no 

que diz respeito à audiência de instrução. Passo ao julgamento antecipado 

da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 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 

17 do CDC, 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, em favor do Autor, nos termos do artigo 6º, 

VIII do CDC. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. 

Em síntese, alega o Autor que teve seu nome negativado indevidamente 

pela Ré, em razão do débito no valor de R$ 90,07 (noventa reais e sete 

centavos), relativo ao contrato nº 0000020151675754344, lançado em 

11/12/2015. No entanto, o Autor nega a existência de vínculo contratual 

entre as partes, que justificasse a aludida cobrança, requerendo, 

consequentemente, a declaração de inexistência do débito, bem como a 

condenação pelos danos morais sofridos. Propiciada a conciliação às 

partes, ambas compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir 

com a demanda (Mov. 30174174). A Ré, por sua vez, na contestação 

colacionada à movimentação nº 30403118, insiste em mencionar que os 

débitos são legítimos, vinculados à Unidade Consumidora n. 327455-2, 

apontando a existência de eventuais consumos. Impugnação apresentada 

à Mov. 30803656. Para que a Ré seja responsabilizada, faz-se necessário 

a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. A 

negativação dos dados do Autor, nos órgãos de proteção ao crédito, é 

fato incontroverso nos autos, ao passo que o cerne da questão consiste 

em verificar se tal inclusão foi indevida, e principalmente, se ensejou os 

danos morais pleiteados. Analisando os autos verifico que a Ré não 

acostou aos autos nenhuma prova hábil a demonstrar que o Autor teria, 

efetivamente, qualquer relação jurídica consigo, que justificasse a 

restrição, mas, apenas telas sistêmicas, as quais “são documentos 

unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e 

utilização dos serviços pelo consumidor.” (CORREA, Lamisse Roder Feguri 

Alves Correa. Recurso inominado cível nº 73520852018110001/2016. J. 

em 13 Set. 2016. Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 10 Jun. 2017.) E, à 

Mov. 29763547, pleiteia que o Autor fosse compelido a juntar uma fatura 

emitida pela própria Ré, em seu nome, do seu endereço residencial. Ora, 

se o Autor nega a existência de vínculo contratual com a Ré, seria ilógico 

exigir que ele apresentasse um comprovante de endereço por ela 

confeccionado. Aliás, à inicial, juntou declaração de residência, justamente 

por não ter comprovante em seu nome próprio. Pois bem, vê-se que à 

defesa, a Ré juntou documentos unilaterais, mas nenhum documento 

capaz de desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral. Isso porque 

a Ré nada apresentou para comprovar que o Autor, especificamente, teria 

o vínculo contratual propriamente dito, ou responsabilidade pela unidade 

consumidora. Juntou ficha cadastral da Unidade Consumidora, e histórico 

de contas, mas não apresentou sequer o contrato ou outro documento 

assinado pelo Autor, que demonstrasse a instalação da unidade 
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consumidora, e legitimasse a cobrança, deixando de cumprir com seu 

ônus de comprovar a existência da relação jurídica entre as partes. E o 

apontamento dos dados do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, por 

débito indevido, constitui falha na prestação o serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da empresa. Esse é o entendimento que 

tem prevalecido na jurisprudência recente: AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. Não comprovação de que o autor efetivamente celebrou o 

contrato junto à ré e que originou as cobranças e a negativação. Relação 

jurídica controversa pela alegação da recorrida de que não contratou a 

prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. A ré limitou-se 

a alegar genericamente que o serviço foi solicitado pelo requerente, 

apresentando na contestação relatórios constantes de telas sistêmicas. 

Provas produzidas unilateralmente. Dano moral configurado. Indenização 

fixada em montante proporcional e razoável (R$ 12.000,00 – Quatro Mil 

Reais) e que se mostra adequada ao caso concreto pela indevida 

negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sem 

configurar enriquecimento ilícito. Ausência de conjunto probatório a 

justificar a modificação da decisão recorrida. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (LEMOS, Daniella Carla Russo Greco de. 

Recurso inominado n. 0004254-62.2018.8.26.0009. J. em 22 Ago. 2019. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Set. 2019.) Inclusive, a Egrégia 

Turma Recursal de nosso Estado, tem pactuado com o mesmo 

entendimento: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA E 

SPC – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA 

DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO CONHECIDO 

PARCIALMENTE E PROVIDO. A tese de defesa da parte Recorrida se 

baseia em telas sistêmicas, que conforme entendimento sedimentado pela 

Turma Recursal Única, são documentos unilaterais desprovidos de 

qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da 

empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Via de consequência, imperioso 

afastar a condenação de litigância de má-fé imposta. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (MORAES, Marcelo Sebastião Prado de. Recurso 

inominado n. 0026960-46.2019.811.0001. J. em 10 Fev. 2020. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 27 Mar. 2020) 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 o consumidor, 

demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço. 

Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional da relação 

de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Logo, tem-se que da defesa 

da Ré extraem-se alegações genéricas, que não desconstituem, 

extinguem ou modificam as alegações do autor, sequer legitimam a 

cobrança e a negativação aqui discutidas. Consequentemente, verifica-se 

o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar com o consumidor, seja por 

cobrar débitos 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 ao consumidor), seja 

por negativar indevidamente o nome do Autor. 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. 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 do consumidor 

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 do Autor, rendendo ensejo ao acolhimento da pretensão 

esboçada na peça inicial, vez que 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.). Isso porque, não fosse a 

negativação indevida, os danos não teriam se concretizado. Vê-se que, 

independentemente de fraude ou má-organização interna, 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 ao consumidor 

vulnerável, razão pela qual OPINO por declarar a inexistência do débito ora 

discutido, no valor de R$ 90,07 (noventa reais e sete centavos), relativo 

ao contrato nº 0000020151675754344, lançado em 11/12/2015. 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 é fixa e 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 do Autor dos 

cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, acima 

discriminado, 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 detalhada, caso a Ré não o faça. DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL - DOS DANOS MORAIS Quanto ao dano moral, 

uma vez comprovado que a inclusão da negativação foi indevida, enseja a 

responsabilização civil objetiva da empresa, quando é cristalino que o fato 

danoso ocorreu em consequência do ato ilícito da Ré. Esse é o 

entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: Recurso Inominado. 

Bancário. Inexistência de débito. Restrição cadastral em órgão de 

proteção ao crédito. Negativação indevida. Danos morais devidos. Valor 

indenizatório em conformidade com os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade – R$ 10.000,00. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Negado provimento. (MELO 

F ILHO,  Rena to  Soares  de .  Recurso  inom inado  n . 

1004718-15.2017.8.26.0297. J. em 09 Fev. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 20 Mar. 2018.) Ação declaratória de 

inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos 

morais julgada procedente. Ausência de válida e regular contratação pela 

autora dos serviços de energia elétrica oferecidos pela ré, ônus que 

competia a esta comprovar (CPC, art. 373, II). Telas de computador 

juntadas em contestação que não se prestam a comprovar a solicitação e 

uso dos serviços em questão pela autora. Declaração de inexigibilidade do 

débito que se impõe. Negativações indevida. Dano moral inerente ao 

próprio evento, prescindindo-se de comprovação. Montante da 

condenação fixado com moderação e prudência, em consonância com os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida por 

seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso não provido. (ALVES, 

Alexandre Batista. Recurso inominado n. 1050875-24.2018.8.26.0002. J. 

em 26 Jun. 2019. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 18 Set. 2019.) E, 

nesses moldes, tem-se que o dano moral é in re ipsa, com a exposição do 

nome do Autor à negativação indevida, e o nexo causal necessário, 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.), está fartamente demonstrado, 

pois, não fosse a negativação indevida, os danos não teriam se 

concretizado. Ora, o apontamento dos dados do Autor, nos órgãos de 

proteção ao crédito, por débito cuja idoneidade a Ré não conseguiu 

demonstrar, constitui falha na prestação do serviço, e atinge sua 

intimidade, pois tolhe, de maneira indevida, o seu direito ao crédito, e 

passa ao mercado de consumo, de maneira geral, a impressão de que a 

mesma é inadimplente com suas obrigações. E, neste caso, não há que se 

falar em incidência da súmula 385 do STJ, uma vez que a negativação aqui 

discutida é a mais antiga que recai sob o nome do Autor. A existência de 

negativações posteriores podem influenciar na quantificação do dano, 

mas não em seu afastamento. No que tange ao quantum indenizatório, 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. Considerando 

esses elementos, OPINO por fixar a indenização dos danos morais em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 
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razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido do Autor, refletindo no patrimônio da ofensora de 

modo a evitar a reiteração da prática ilícita. DOS PEDIDOS PELA 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ, E PEDIDO CONTRAPOSTO Não 

tendo a Ré demonstrado a idoneidade do vínculo propriamente dito, OPINO 

por indeferir o pedido contraposto formulado à defesa (Mov. 30403118), 

bem como pela condenação do Autor em litigância de má fé, posto que 

ausentes as condutas específicas dos artigos 79 e 80 do CPC/15 Pelo 

exposto e fundamentado, e após analisar os argumentos de ambas as 

partes: 1. OPINO por reconhecer como legítimos os comprovantes de 

negativação e de endereço apresentados pelo Autor à inicial. 2. OPINO por 

afastar as preliminares de incompetência territorial, litispendência, 

conexão e de inépcia da inicial, suscitadas pela Ré, à defesa. 3. NO 

MÉRITO, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo 

nos autos, consoante artigo 17 do CDC, e deferir a inversão do ônus da 

prova em favor do Autor, conforme artigo 6º, VIII do CDC. 4. OPINO por 

afastar o reconhecimento da prescrição. 5. OPINO por declarar a 

inexistência do débito ora discutido, no valor de R$ 90,07 (noventa reais e 

sete centavos), relativo ao contrato nº 0000020151675754344, lançado 

em 11/12/2015. 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 é fixa e 

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 do Autor dos cadastros restritivos de crédito, referente ao 

débito aqui discutido, acima discriminado, 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 

detalhada, caso a Ré não o faça. 9. No que concerne aos danos morais, 

OPINO por reconhecê-los na modalidade in re ipsa, e por condenar a Ré à 

ressarci-los 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 (11/12/2015 – Mov. 

25539929) e a correção monetária a partir da homologação do presente 

projeto, pela Douta Magistrada. 10. Considerando que a Ré não 

demonstrou a pertinência do vínculo propriamente dito, OPINO por indeferir 

o pedido contraposto, bem como o pedido de condenação do Autor em 

litigância de má fé. 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 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 Autos nº 1002046-61.2020.8.11.0001 Autora: 

BERNADETE BORTOLI Ré: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Sem 

preliminares a serem enfrentadas. Da análise do 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 CPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO 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 Ré se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor 

esclarecidos no artigo 2º e 3º do aludido diploma legal. E, nesse sentido, 

entende a jurisprudência pátria quanto à relação de consumo existente 

entre as partes no transporte aéreo: “Aplica-se ao transporte aéreo as 

regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco 

do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços 

tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa.” (DORIGATTI, Nelson. 

Procedimento do Juizado Especial Cível 246870220168110001/2016. J. em 

19 Out. 2016. Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 22 Abr. 2017.) 

Reconhecida a incidência da legislação de consumo e a vulnerabilidade 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. DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação de Indenização 

por Danos Morais e Materiais, proposta pela Autora, em desfavor da Ré. 

Inicialmente, cumpre-nos observar que, apesar da denominação da 

demanda, os pedidos autorais bastam-se no reconhecimento dos danos 

morais, e, como tais, serão analisados. Segundo a Autora, apesar de ter 

adquirido passagens viabilizadas pela Ré, para o trajeto Cuiabá/MT à 

Passo Fundo/RS, com conexão em Campinas/SP, o voo 4474, relativo ao 

trajeto Campinas/SP à Passo Fundo/RS, teria sido cancelado, sem 

qualquer assistência ou justificativa. Por isso, teria sido redirecionado a 

um novo voo, dessa vez de Campinas/SP à Chapecó/SC, de onde teria 

que terminar o trajeto com um ônibus, disponibilizado pela Ré. Pleiteia, 

assim, por ser indenizada pelos danos morais sofridos. Oportunizada a 

conciliação (Mov. 29878257), as partes compareceram à solenidade, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva, a Ré 

reconhece o cancelamento do voo, e o justifica por supostos motivos 

técnicos operacionais. Impugnação não apresentada, embora a Autora 

tivesse ciência do prazo e importância de tal comportamento. Pois bem. 

Para que a Ré seja responsabilizada civilmente, faz-se necessário três 

requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. Da análise dos autos, tenho que 

o atraso é incontroverso. E, como a Ré não comprovou o horário exato 

que a passageira aportou ao seu destino final, presume-se a veracidade 

da informação prestada à inicial, de que tal fato se deu às 22hs. 

Considerando que o horário inicial, previsto na reserva de Mov. 28209196, 

apontava às 16:20, tem-se um atraso de mais de 06 horas, tempo que se 

reputa relevante. Tem-se, ainda, que, das provas colacionadas pela 

Autora, não bastasse o atraso, teve a mudança de rota, com a inclusão de 

um destino não contratado (Chapecó/SC). Ora, às 16:10, quando a Autora 

já deveria estar aportando no destino, estava chegando em outra cidade, 

não contratada, para, de lá, pegar um ônibus para o destino final. Ou seja, 

resta claro não só o descumprimento dos horários contratados, como, 

também, do meio de transporte contratado. A Companhia Aérea que se 

dispõe à prestar o aludido serviço, deve zelar pela segurança dos seus 

passageiros. E esse zelo deve existir diuturnamente, com manutenções 

frequentes e prévias, e não às vésperas do voo em si, pois gera aos 

passageiros, tensão quanto à efetiva segurança do serviço adquirido. E, 

no caso em tela, apesar da Ré ter sustentado a tese de que o voo teria 

sido cancelado por motivos técnicos operacionais, não os demonstrou, 

efetivamente, sequer comprovou ter prestado informações claras e 

precisas à consumidora, sequer, a assistência material. Apresentou, tão 

somente, uma telas sistêmicas unilaterais, que não são hábeis à legitimar 

as suas condutas. Portanto, da análise dos fatos, vê-se que a Autora foi 

vítima de uma prestação de serviço desidiosa, que fez com que a mesma 

fosse submetida a um atraso de mais de 06 horas do horário inicial do voo, 

bem como sofresse a insegurança no trajeto, e troca do meio de 

transporte. Não demonstrou, ainda, o mínimo de assistência à 

consumidora, seja moral, com informações precisas, seja material, com 

alimentação. Em momento algum, viu-se condutas da Ré para esclarecer à 

consumidora, na oportunidade, exatamente, o que estava ocorrendo em 

relação ao voo, deixando de observar o ônus probatório que lhe é 

peculiar, consoante artigo 373, II do CPC/15, pois não apresentou provas 

robustas desconstitutivas, modificativas ou extintivas do direito da Autora. 

Portanto, a falta de assistência adequada ao passageiro, o atraso 

incontroverso de mais de 06 horas para chegar ao destino final, a inclusão 

de nova conexão, com a conclusão do trajeto por meio de transporte 
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distinto, e, ainda, a falta de informações concretas pelos prepostos da ré, 

configura falha na prestação dos serviços, e ato ilícito, nos termos dos 

artigos 186 do Código civil, c/c 14, caput, do CDC, quando viola a dinâmica 

do direito do consumidor, deixa de atender à necessidade da 

consumidora, e não lhe presta informações claras e adequadas quanto ao 

serviço prestado. Tais condutas violam o artigo 6º, I, II, III, IV e VI do CDC. 

Viola, ainda, a Res. 400 da ANAC, em especial as suas obrigações 

quando do cancelamento de voo, preconizadas no artigo 20 e seus 

incisos, ao passo que não se viu nos autos comportamento da Ré quanto 

à informações precisas e imediatas à Autora, sequer fornecimento de 

alternativas de reacomodação, reembolso ou assistência material para 

satisfazer as suas necessidades, conforme exige o artigo 26, II da aludida 

resolução. Caracterizada, então, a má prestação de serviço por parte da 

Ré, que não logrou êxito em comprovar fatos para se eximir de sua 

responsabilidade. Ultrapassada essa nuance, devemos analisar os danos 

morais propriamente ditos, principalmente em harmonia ao princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana, e ao artigo 5º, V e X da 

Constituição Federal. No caso em tela, não se pode deixar de reconhecer 

o sofrimento advindo da ineficácia da prestação dos serviços por parte da 

Ré, não só pela frustração da expectativa da autora em aportar no destino 

no horário aprazado, como também com o acréscimo de conexão, e 

mudança no meio de transporte, o que faz presente o nexo causal, ou 

seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 

6 ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.). Ora, tivesse a Ré prestado o 

serviço, nos moldes contratados, os danos não teriam se concretizado. 

Consequentemente, RECONHEÇO o dano moral in re ipsa, pois, 

indubitavelmente ultrapassam a seara do mero desconforto, configurando 

efetiva lesão à personalidade. Entendo, ainda, que não que prevalecer a 

tese de mero dissabor, principalmente considerando a angústia sofrida 

pela Autora com a sensação de insegurança causada pelo atraso e falta 

de assistência. E assim tem decidido a jurisprudência pátria: Transporte 

aéreo de pessoas – Cancelamento de voo em decorrência por motivos 

técnicos operacionais – Responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato 

do serviço (CDC, art. 14, caput) – Inexistência de caso de força maior a 

romper o nexo de causalidade, porquanto o problema enfrentado pela 

companhia aérea se tratou de fortuito interno – Atraso total de 16 horas 

para decolagem (com permanência de 4 quatro horas no interior da 

aeronave), sem assistência de hospedagem e alimentação que não pode 

ser considerado mero aborrecimento – Autores idosos e um deles 

portador de doença que exige especial cuidado (diabetes) – Dano moral 

caracterizado – Indenização fixada com acerto em R$ 10 mil em favor de 

cada recorrido – Recurso improvido. (NEVES, Maria Raquel Campos Pinto 

Tilkian. Recurso inominado n. 1006305-68.2019.8.26.0114. J. em 18 Dez. 

2019. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 22 Abr. 2020.) RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. 

Cancelamento de voo. Não comprovação de causo fortuito ou força maior 

que excluam a responsabilidade da transportadora. Há apenas alegação 

que houve cancelamento por motivos técnicos operacionais e, mesmo que 

houvesse prova de fato excludente, não há comprovação que em nada 

concorreu para tal situação, porquanto a excludente somente tem alcance 

se o defeito decorrer exclusivamente do fato, sem concorrência do 

fornecedor. Voo cancelado previsto para sair às 23h40min e chegada ao 

destino no dia seguinte, às 7h35min. Foi disponibilizado novo voo no dia 

seguinte, tendo a recorrida chegado ao destino somente às 21h30min. 

Danos morais devidos em razão dos transtornos decorrentes do 

cancelamento respondendo a empresa de transporte aéreo objetivamente 

pela inadequada prestação de serviços. Valor indenizatório, no entanto, 

que comporta redução. Entendimento desta Turma Recursal. Recurso a 

que se dá parcial provimento. (COCHITO, Luciana Cassiano Zamperlini. 

Recurso inominado n. 1025262-89.2019.8.26.0576. J. em 12 Dez. 2019. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 22 Abr. 2020.) Portanto, resta claro 

o dever da Ré ter se precavido com as manutenções prévias, e não ter 

submetido a Autora ao cancelamento do voo, acréscimo de conexão e 

mudança de meio de transporte, o que, consequentemente, gera angustia 

e foge completamente da esfera do mero dissabor. Assim, OPINO por 

reconhecer os danos morais na modalidade in re ipsa, e condenar a Ré à 

ressarci-los. DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS Provada a 

ofensa e o dano moral, sua reparação é impositiva, na forma dos art. 944 

e seguintes do Código Civil. Para o arbitramento dos valores, é 

imprescindível conjugar alguns critérios, como a situação econômica do 

lesado, a intensidade do sofrimento, a gravidade da conduta e as 

circunstâncias que envolvem o caso. Nesse sentido, considerando o 

comportamento das partes, e as provas produzidas aos autos por ambas 

as partes, e, adstrita ao pedido formulado à inicial, entendo que a fixação 

do quantum indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais), é suficiente para 

reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. 

Valor que guarda correspondência com a gravidade 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, representando um equilíbrio que não significa enriquecimento 

ilícito à vítima, e representa à Ré um impacto suficiente para impedi-la de 

reiterar o aludido comportamento no mercado de consumo. Isso posto, 

consoante os fundamentos acima expostos, e após analisar as versões 

dos fatos trazidas por ambas as partes, sem preliminares a serem 

enfrentadas, NO MÉRITO, 1. OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela Autora, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para 

reconhecer a relação de consumo entre as partes, e por DEFERIR a 

inversão do ônus da prova em seu favor, consoante artigo 6º, VIII do CDC. 

2. Comprovados o ato ilícito, o dano, e o nexo causal que os une, OPINO 

por reconhecer a falha na prestação do serviço pela Ré, para condená-la 

ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), à título de 

danos morais in re ipsa, como medida de caráter pedagógico, corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os 

juros de mora incidem desde a citação (06/03/2020 – Mov. 29920458), 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 análise 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 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(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021165-42.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ABRAHAM KHALIL WIHBY REQUERIDO: BB 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não tem 

cabimento nesta fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau 

em sede de Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas 

ou despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. 

Portanto, remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de 

eventual recurso inominado que possa futuramente ser interposto. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da análise 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 29133956), reportaram-se à contestação e 

impugnação. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao 

convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção 

de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de 

sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: 

Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 
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c/c Indenização por Danos Morais. Alega a parte Autora que adquiriu uma 

cota de consórcio do banco réu e que está em dia com todos os 

pagamentos das prestações devidas, tendo sido sorteado no dia 

24/07/2019, quando compareceu à agência do réu para o recebimento da 

carta de crédito. Sustenta que o réu se recusou a expedir a carta de 

crédito sob o argumento de que havia restrições em nome do autor, o que, 

segundo este, não corresponde com a verdade. Assim, ingressou com a 

presente ação, pleiteando que o réu seja compelido a expedir a carta de 

crédito, bem como pugnando por indenização moral. Oportunizada a 

conciliação, as partes compareceram, porém, optaram por prosseguir com 

a demanda. DA PERDA DE OBJETO DO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER Observa-se que a parte autora juntou, na oportunidade 

impugnatória, a carta de crédito, objeto do pedido de obrigação de fazer, 

emitida pelo réu em 14/02/2020, pelo que o pedido perdeu o objeto, 

carecendo o autor, neste particular, de interesse processual. Assim, 

OPINO por JUGLAR EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

relação ao pedido de obrigação de fazer, pela perda superveniente de 

objeto, nos termos do art. 485, VI do CPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa 

do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão 

OPINO por deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, do 

CDC. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Pela logística da 

responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se necessário a 

presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de 

causalidade entre ambos. No caso em tela, tem-se que a parte Ré informa, 

na oportunidade defensiva, que, de fato, o autor foi sorteado e que a carta 

de crédito não foi emitida em razão da existência de anotações cadastrais 

negativas em seu nome, bem como que a análise cadastral está prevista 

no contrato firmado entre as partes, motivo pelo qual entende que a 

recusa para expedição da carta de crédito foi legítima, pugnando pela 

improcedência da ação. Contudo, a parte ré não logrou êxito em 

demonstrar a existência dos apontamentos em nome da parte autora, os 

quais alega a demandada que foram determinantes para não expedição da 

carta de crédito aqui discutida. Trouxe apenas telas sistêmicas, 

produzidas unilateralmente, sendo, portanto, inservíveis como meio de 

prova da negativação do nome do autor, mormente quando este negou 

que tivesse qualquer apontamento negativo de seus dados quando da 

contemplação no sorteio mencionado na inicial. Consequentemente, 

entendo que a parte Ré não observou o ônus que lhe é atribuído pelo 

artigo 373, II do CDC, pois deveria ter colacionado aos autos uma prova 

consistente de que o autor não fazia jus ao recebimento da cártula de 

crédito. Ainda, fato é que a ré expediu e enviou ao autor, voluntariamente, 

a carta de crédito objeto da lide apenas dois dias após a realização da 

audiência de conciliação neste processo, não havendo nos autos 

qualquer justificativa para tal ato. Ou seja, se a ré defende que a 

expedição da carta de crédito é condicionada à não existência de 

negativação do nome do autor e expede a carta dois dias após afirmar 

que o apontamento é existente, presume-se que, de fato, não havia 

qualquer óbice para que a carta fosse emitida quando o autor compareceu 

à agência. De mais a mais, em consulta realizada nesta data, este juízo 

verificou a inexistência de qualquer negativação em nome do autor, 

conforme documento que segue anexo. Assim, a parte Ré não 

demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito pleiteado 

pela parte Autora ou qualquer argumento forte o suficiente para subsidiar 

a sua negativa em emitir a carta de crédito em favor do autor, 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 negativa de expedição 

da carta de crédito. Portanto, no que tange ao pedido de 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, demonstrando a clara negligência da Ré, e sua falha na prestação 

do serviço. Assim aduz a jurisprudência: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO RESTITUIÇÃO DE QUOTAS DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE 

BEM IMÓVEL. CONTEMPLAÇÃO DO CONSORCIADO COM CARTA DE 

CRÉDITO. ADMINISTRADORA. NEGATIVA DE CONCESSÃO DO CRÉDITO. 

INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO/PROVA OBJETIVA DO MOTIVO 

DENEGATÓRIO. ÓBICES DE ORDEM ADMINISTRATIVA NÃO 

JUSTIFICADOS. PEDIDO PROCEDENTE. DANO MORAL. POSSIBILIDADE 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE DEFESAS DO CONSUMIDOR - 

FALHA NO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA. Consumidor 

contemplado com carta de crédito e administradora do consórcio, onde se 

alega o descumprimento do contrato por esta, a qual se escuda no não 

preenchimento dos requisitos necessários à concessão do crédito. 

Hipótese em que, todavia, sequer é objetivamente declinada a causa 

justificante específica da recalcitrância no cumprimento do contrato pela 

administradora, impondo-se à procedência do pedido condenatório. O 

defeito na prestação de serviço, originando rescisão contratual por 

descumprimento de obrigação pela parte ré, constitui causa de dano 

moral, gerador do dever de indenizar. Ao fixar valor da indenização 

deve-se ter em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem 

jurídico lesado. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na 

justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento ilícito, produzindo, no 

causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante 

atentado. (TJ-MG - AC: 10460160002313001 MG, Relator: Newton Teixeira 

Carvalho, Data de Julgamento: 26/09/2019, Data de Publicação: 

04/10/2019) 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$ 

3.000,00 (três mil reais), como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Isso posto, após analisar as versões fáticas e 

documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por: 1. JUGLAR 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com relação ao pedido de 

obrigação de fazer, pela perda superveniente de objeto, nos termos do 

art. 485, VI do CPC. NO MÉRITO, OPINO por: 2. RECONHECER a relação de 

consumo entre as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da prova em 

favor da parte Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 1. JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 

487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço do Réu, 

para CONDENÁ-LO ao pagamento de indenização por danos morais ao 

autor, no valor justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de R$ 

3.000,00 (três mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os 

juros de mora incidem desde o evento danoso (24/07/2019) 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

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017146-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA DE AMORIM SEBASTIAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO OAB - MT24402/O 
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017146-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SELMA DE 

AMORIM SEBASTIAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO 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: 

3ª JEC Data: 17/06/2020 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017147-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA SANTOS CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA OAB - MT25038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1017147-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AMANDA 

SANTOS CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANA FELIX DE 

ARRUDA SOUZA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/06/2020 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011629-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY NUNES RONDON (REQUERENTE)

OLGA CORREA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO GUEDES OAB - MT25673/O (ADVOGADO(A))

LAIS DE ALMEIDA RONDON GUEDES OAB - MT0020998A 

(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: 17/06/2020 

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: 1011648-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 18/06/2020 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011650-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITONEY DUARTE PROENCA (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))

 

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: 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: 1011230-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLE CAMPOS MAIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

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: 

17/06/2020 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: 1017153-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTINA PENHA DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017153-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALENTINA 

PENHA DE FARIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LINDOLFO MACEDO 

DE CASTRO, JULIANA MACEDO FOLES POLO PASSIVO: CASA BAHIA 

COMERCIAL 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: 15:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005269-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PATRICIA KARUGA AGARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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: 17/06/2020 

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: 1017154-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BARBOSA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017154-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RITA DE CASSIA 

BARBOSA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/06/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017155-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO DA SILVA VEDOVATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017155-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HUGO DA SILVA 

VEDOVATO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/06/2020 

Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017158-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA CAMPOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA CARVALHO CARVIELLI OAB - MT20313/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017158-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

ANGELICA CAMPOS OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CAROLINA CARVALHO CARVIELLI POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

17/06/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021212-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FATIMA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT22784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE O RECURSO INOMINADO É TEMPESTIVO. PARTE 

REQUEREU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INTIMO A 

RECORRIDA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017158-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA CAMPOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA CARVALHO CARVIELLI OAB - MT20313/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 DESPACHO Processo: 1017158-70.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA ANGELICA CAMPOS OLIVEIRA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Visto. I - Emende a inicial, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentando as faturas referentes aos meses de março e 

abril/2018 com os respectivos comprovantes de pagamento de forma 

integral e legível, sob pena de indeferimento da antecipação de tutela. II- 

Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem conclusos na pasta de 

urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017197-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANA MONTANA SANDOVAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017197-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSIANA 

MONTANA SANDOVAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/06/2020 

Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 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: 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)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017121-43.2020.8.11.0001. 

AUTOR: CONSTRUTORA PALEARE LTDA REU: VALSIOLI SERVICOS E 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 417 de 586



COBRANCAS LTDA Visto. I - Emende a parte Reclamante a inicial, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentando documento pessoal do Empresário 

Individual ou sócio representante, conforme o caso, sob pena de seu 

indeferimento (art. 330 do CPC). II- Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013068-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/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: 17/06/2020 

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: 1013105-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA BRAGA SOARES (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: 17/06/2020 

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: 1013096-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS NASCIMENTO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - MT13854/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: 17/06/2020 

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: 1013055-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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: 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: 1013053-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PAES DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE BRAGA OAB - MT0019496A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (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: 17/06/2020 

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: 1013041-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SANTANA DE CAMPOS (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:

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: 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021550-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL SILVA SANTOS TOMAZ OAB - MT26021/O (ADVOGADO(A))

PEDRO IVO SILVA SANTOS OAB - MT12892/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 418 de 586



Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021550-87.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DIRCEU DOS SANTOS REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

Visto. Justificada a ausência à audiência de conciliação (mov. 28919618). 

Designe 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: 1002861-58.2020.8.11.0001

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

PRISCILA THAMARA FIGUEIREDO SILVA OAB - 034.848.841-69 

(REPRESENTANTE)

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (INTERESSADO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (INTERESSADO)

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 DESPACHO Processo: 1002861-58.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: PRISCILA THAMARA FIGUEIREDO SILVA 

INTERESSADO: IUNI EDUCACIONAL S/A., EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A Visto. Justificada a ausência à audiência de 

conciliação (mov. 29775597). Designe a Secretaria nova data, com 

intimação das partes. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019516-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECCAO II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEISLIE DE FATIMA HAENISCH OAB - MT5860-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO CESAR ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019516-42.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECCAO II 

EXECUTADO: MAURO CESAR ROCHA Visto. Defiro o pedido de 

suspensão requerido pela parte reclamante (mov. nº 29815257), pelo 

prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo acima determinado, com ou 

sem manifestação, voltem-me os autos concluso. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005163-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MERCES E PREVIATO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACLEI A. DE BRITO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005163-94.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MERCES E PREVIATO LTDA - ME REQUERIDO: MACLEI A. 

DE BRITO - ME Visto. Defiro o pedido de citação por Oficial de Justiça, no 

endereço indicado na petição de mov. 29977794, 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013455-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON EGLESIER CASANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI OAB - MT18086-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA ALVES TESOURA (REQUERIDO)

SILVERIO LOPES TESOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013455-68.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WILSON EGLESIER CASANTI REQUERIDO: SILVERIO LOPES 

TESOURA, SILVIA ALVES TESOURA Visto. Defiro o pedido de citação por 

Oficial de Justiça, no endereço indicado na petição de mov. 30148046, 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010017-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CACIN CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

dayse guimarães fernandes balduino OAB - MT13587-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YEGROS FERREIRA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010017-34.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CACIN CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - ME 

EXECUTADO: YEGROS FERREIRA EIRELI - ME 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017230-57.2020.8.11.0001

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:

JOSIANE NUNES DOS SANTOS (REU)

 

PROCESSO n. 1017230-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ASSOCIACAO 

DOS MORADORES DO BAIRRO JARDIM ITALIA II ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ALESSANDRA VEIGA BERTAIA POLO PASSIVO: JOSIANE 

NUNES DOS SANTOS 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: 17:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 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: 1020108-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DO CUIABA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIANA ABUD CHAUD OAB - MT0009377 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246-O 

(ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANY BRITO ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020108-86.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DO CUIABA 

EXECUTADO: SILVANY BRITO 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. 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: 1017234-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO MUNIZ BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017234-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIEGO MUNIZ 

BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/06/2020 Hora: 17:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 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: 1021515-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT13028-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIZE MARIA DE ASSUNCAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021515-30.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CESAR LIMA DO NASCIMENTO EXECUTADO: DENIZE MARIA 

DE ASSUNCAO Visto. Cite-se a parte Executada, por Carta A. R., para 

pagar o valor do débito, ou depositar bens à penhora, no prazo de 3 (três) 

dias, com as advertências do artigo 774, do CPC. Nesse sentido: “Ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO RECORRIDO. 

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC. REEXAME DE 

MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. CONTRATO 

DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO. DISPENSA 

TESTEMUNHAS. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, 

pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e 

sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do CPC. 

2. A tese defendida no recurso especial demanda o reexame do conjunto 

fático e probatório dos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. 

3. Nos termos do artigo 24 da Lei 8.906/94, o contrato de honorários 

advocatícios é título executivo, independentemente da assinatura de duas 

testemunhas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T 

- AgRg no AREsp 372069/RJ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL 2013/0229432-4 – relª. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI – j. 05/11/2015 – DJe 13/11/2015). Grifei. O Devedor não sendo 

encontrado e/ou na inexistência de bens penhoráveis, intime-se a parte 

Credora a promover a indicação do necessário no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento (Art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Neste caso, 

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 parte Exequente. Do 

contrário, havendo depósito ou indicação de bens à penhora, manifeste a 

parte Credora no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo que, o silêncio será 

interpretado como concordância. No caso de concordância da parte 

Credora, desde logo designe a Secretaria audiência de conciliação (art. 

53, §1º, da Lei 9.099/95), oportunidade em que a parte Executada poderá 

oferecer embargos por escrito ou oralmente. Havendo recusa de bens 

pela parte Credora, voltem conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004454-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E PRE ESCOLAR GALEGO LTDA - ME 

(TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYCIA MARIANA ANJOS DA LUZ OAB - MT21632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DRIELLY KETRYN SILVA MATOS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004454-25.2020.8.11.0001. 

TESTEMUNHA: ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E PRE ESCOLAR 

GALEGO LTDA - ME TESTEMUNHA: DRIELLY KETRYN SILVA MATOS 

Visto. Designe-se data para audiência de conciliação. Após, cite-se a 

parte Reclamada, com as advertências do artigo 774, do CPC, para 

comparecer à audiência (art. 18, §1º), nele oferecer defesa escrita ou oral 

por meio de advogado, produzindo provas (art. 30), podendo haver 

pedidos contrapostos (art. 17, parágrafo único), sem reconvenção (art. 

31). Conste da Carta Citatória que em caso de não comparecimento da 

parte Reclamada, presumir-se-ão 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: 1017254-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA MORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017254-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAISA MORES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS, 

JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 17/06/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 28 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: 1005824-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS (EXEQUENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 420 de 586



Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR WOUNNSOSCKY GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005824-39.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS 

EXECUTADO: VICTOR WOUNNSOSCKY GOMES 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: 1017256-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DE SOUZA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1017256-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DAS 

GRACAS DE SOUZA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PAULA ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

17/06/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

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: 1016617-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR MAGALHAES OLIVEIRA DELIBERADOR MICKOSZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA OAB - MT23969/O 

(ADVOGADO(A))

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - MT2030-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016617-37.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VITOR MAGALHAES OLIVEIRA DELIBERADOR MICKOSZ 

REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Visto. A possibilidade de 

antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais deve obedecer aos 

limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, 

do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. A relevância do fundamento 

encontra-se na documentação acostada à inicial onde registrado que a 

parte Reclamante é aluna da instituição de ensino Reclamada e portadora 

de contrato de parcelamento estudantil, bem como, de um contrato aditivo, 

no qual, prevê que os pagamentos derivados do parcelamento serão 

cobrados somente após o término do período regular do curso. O 

justificado receio de ineficácia do provimento final encontra-se no fato de 

que, a parte Reclamante não pode ser submetida a cobranças antes do 

período contratado, bem como, limitar seu acesso ao curso de graduação, 

o que lhe resultaria em indevido prejuízo. Isto posto, com fundamento no 

art.84, §3º, do CDC, DEFIRO a medida de urgência para determinar: a) 

suspensão das cobranças referente as parcelas alcançadas pelo 

contrato aditivo; b) não inclusão do nome da parte Reclamante em 

cadastro negativador de crédito pelo débito discutido na inicial e, se já 

ocorrido a sua exclusão no prazo de 5 (cinco) dias; e, c) possibilite o 

acesso a todos os atos próprios de aluno(a) (realização de provas e 

trabalhos; nome de listas de presença; acesso ao sistema online da 

instituição), 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. Reconheço, no caso, a urgência 

prevista no art. 5º da Portaria Conjunta PRES/CGJ nº 249: “Art. 5º Fica 

suspensa a expedição de mandados em processos judiciais em todas as 

comarcas do Estado, nas Turmas Recursais e no Tribunal de Justiça, 

enquanto perdurar a situação prevista no art. 1º desta Portaria, exceto 

quanto às ordens judiciais consideradas urgentes e aquelas cujo 

cumprimento imediato seja considerado pela autoridade judiciária 

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

lesão a direitos, bem como as reputadas indispensáveis ao atendimento 

dos interesses da justiça, cujos mandados ou decisões serão cumpridos 

pelos oficiais de justiça plantonistas.” Grifei. Serve cópia da decisão de 

mandado, devendo a Gestora encaminhar por e-mail ao Oficial de Justiça 

plantonista, inclusive o endereço para cumprimento. A devolução deverá 

ocorrer do mesmo modo, com posterior juntada ao sistema respectivo. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017147-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA SANTOS CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA OAB - MT25038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 1017147-41.2020.8.11.0001. 

AUTOR: AMANDA SANTOS CRUZ 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. 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 

17/04/2020 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: 

AMANDA SANTOS CRUZ DATA NASCIMENTO: 21/12/1989 CPF: 
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026.941.951-99 ------------------------------------------- NADA CONSTA – 

CDL CUIABA/MT* Obs: *Não constam registros na Entidade consultante. ---

---------------------------------------- CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE 

DADOS ------------------------------------------- REGISTRO(S) DE SERASA ---

---------------------------------------- * CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBU ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 

16/11/2019 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 0000932676201910 VALOR: 

404,49 DATA INCLUSAO: 06/12/2019 * CREDOR: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBU ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 16/10/2019 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 

0000932676201909 VALOR: 753,30 DATA INCLUSAO: 06/12/2019 * 

CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 16/09/2019 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO: 0000932676201908 VALOR: 413,04 DATA INCLUSAO: 

06/12/2019 * CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU 

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 16/10/2019 TIPO: 

COMPRADOR CONTRATO: 0001695114201909 VALOR: 113,67 DATA 

INCLUSAO: 05/11/2019 * CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU 

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 16/09/2019 TIPO: 

COMPRADOR CONTRATO: 0001695114201908 VALOR: 120,37 DATA 

INCLUSAO: 05/11/2019 * CREDOR: AGUAS CUIABA S/A ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 12/08/2019 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO: 0114773856 VALOR: 32,70 DATA INCLUSAO: 27/09/2019 * 

CREDOR: AGUAS CUIABA S/A ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 11/07/2019 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 0114581358 

VALOR: 64,73 DATA INCLUSAO: 26/08/2019 * CREDOR: AGUAS CUIABA 

S/A ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 11/06/2019 

TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 0114410597 VALOR: 95,29 DATA 

INCLUSAO: 26/07/2019 * CREDOR: AGUAS CUIABA S/A ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 13/05/2019 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO: 0114236276 VALOR: 87,28 DATA INCLUSAO: 24/06/2019 ---

---------------------------------------- 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 9 

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: 002.257.595.507-9 

28/04/2020 14:29:02-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-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1016855-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL BARCELONA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016855-56.2020.8.11.0001. 

EMBARGANTE: JOSE MARIA MARIANO EMBARGADO: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL BARCELONA Visto. Considerando aparentemente possível o 

tema debatido (defeito de citação), recebo a petição inicial determinando a 

suspensão do feito nº 0046825-31.2014.811.0001, até julgamento desta 

reclamação de “querela nullitatis”. Cite-se a parte contrária para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar sobre esta reclamação. Após, com ou sem 

manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. Certifique-se, com 

cópia desta decisão, no feito referido. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1016855-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL BARCELONA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016855-56.2020.8.11.0001. 

EMBARGANTE: JOSE MARIA MARIANO EMBARGADO: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL BARCELONA Visto. Considerando aparentemente possível o 

tema debatido (defeito de citação), recebo a petição inicial determinando a 

suspensão do feito nº 0046825-31.2014.811.0001, até julgamento desta 

reclamação de “querela nullitatis”. Cite-se a parte contrária para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar sobre esta reclamação. Após, com ou sem 

manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. Certifique-se, com 

cópia desta decisão, no feito referido. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Decisão 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 DECISÃO Processo: 1016873-77.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LAZARO DE ALMEIDA FERREIRA REQUERIDO: TODOS 

EMPRENDIMENTOS LTDA Visto. A possibilidade de antecipação de tutela 

cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no 

art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. 

Enunciado nº 163 do FONAJE. A permitir a antecipação da tutela, 

indispensável a demonstração inequívoca do fundamento relevante da 

demanda, do justificado receio de ineficácia do provimento final e, por fim, 

da reversibilidade da medida que, no caso, não se encontram presentes. 

Em análise sumária não é possível averiguar a falha da prestação de 

serviço, uma vez que se trata de informações unilaterais sendo 

imprescindível a oitiva do Reclamado. Desse modo, nessa fase inicial, 

descabe a devolução dos valores pagos a título de danos materiais em 

razão de eventual ato ilícito realizado pela Reclamada, devendo-se 

aguardar a instrução processual. Isto posto, INDEFIRO a tutela postulada 

em caráter inicial. Antevendo a relação consumerista e respectiva 

hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova. 

Inexistindo pedido diverso, a citação/intimação para responder à 

reclamação deve ser por Carta A.R., salvo a via eletrônica, com as cópias 

necessárias, 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: 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 DECISÃO Processo: 1016873-77.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LAZARO DE ALMEIDA FERREIRA REQUERIDO: TODOS 
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EMPRENDIMENTOS LTDA Visto. A possibilidade de antecipação de tutela 

cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no 

art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. 

Enunciado nº 163 do FONAJE. A permitir a antecipação da tutela, 

indispensável a demonstração inequívoca do fundamento relevante da 

demanda, do justificado receio de ineficácia do provimento final e, por fim, 

da reversibilidade da medida que, no caso, não se encontram presentes. 

Em análise sumária não é possível averiguar a falha da prestação de 

serviço, uma vez que se trata de informações unilaterais sendo 

imprescindível a oitiva do Reclamado. Desse modo, nessa fase inicial, 

descabe a devolução dos valores pagos a título de danos materiais em 

razão de eventual ato ilícito realizado pela Reclamada, devendo-se 

aguardar a instrução processual. Isto posto, INDEFIRO a tutela postulada 

em caráter inicial. Antevendo a relação consumerista e respectiva 

hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova. 

Inexistindo pedido diverso, a citação/intimação para responder à 

reclamação deve ser por Carta A.R., salvo a via eletrônica, com as cópias 

necessárias, 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: 1020569-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PAULO THOMAZINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA ALMEIDA THOMAZINI OAB - MT19253/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. DE ARRUDA AMORIM ENGENHARIA, ARQUITETURA E DESIGN - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020569-58.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCISCO PAULO THOMAZINI REQUERIDO: C. C. DE 

ARRUDA AMORIM ENGENHARIA, ARQUITETURA E DESIGN - EPP Visto. I- 

INDEFIRO a citação por hora certa, posto que incompatível com os 

princípios da economia e celeridade processual. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR HORA CERTA E NOMEAÇÃO DE 

CURADOR ESPECIAL. INSTITUTOS INCOMPATÍVEIS COM OS JUIZADOS 

ESPECIAIS. PRINCÍPIOS CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. 

NULIDADE DE TODOS OS ATOS A PARTIR DA CITAÇÃO. 1. A citação por 

hora certa e a nomeação de um Curador Especial não tem lugar nos 

Juizados Especiais. Estes institutos são incompatíveis com celeridade e a 

economia processual, princípios que norteiam a Lei 9.099/95. 2. A nulidade 

da citação leva à nulidade dos atos subsequentes e impõe o retorno dos 

autos para a origem, evitando-se, assim, cerceamento de defesa da parte. 

3. Sentença desconstituída, DE OFÍCIO. recursos prejudicados.” (TJRS – 

2ª trc – ri Nº 71005072483/CNJ 0030759-63.2014.8.21.9000 – Relª. juíza 

vivian cristina angonese spengler – j. 05/11/2014) II- Expeça-se Carta 

Precatória para citação por Oficial de Justiça, no endereço indicado na 

petição inicial de mov. 27311851, ficando desde já autorizadas, para o 

cumprimento da diligência, as prerrogativas do art. 212, §2º, do CPC. III- 

Caso a intimação seja infrutífera, intime-se a parte Reclamante para no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar o correto endereço do Reclamado para 

citação. IV- Vencido o prazo do item “III”, com ou sem manifestação, 

conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016390-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ PEDROSO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLLA PATRICIA SOUZA OAB - MT5264/O (ADVOGADO(A))

GUARACY CARLOS SOUZA OAB - MT3287/O-O (ADVOGADO(A))

TONY VITOR SANTOS SOUZA OAB - MT0010460A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REU)

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016390-47.2020.8.11.0001. 

AUTOR: CESAR LUIZ PEDROSO FERREIRA REU: LOJAS RENNER S.A., 

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 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, bem como, do justificado receio de 

ineficácia do provimento final que, no caso, não se encontram presentes. 

No caso, a parte Reclamante noticia que efetuou uma compra a ser pago 

de forma parcelada e que realizou o pagamento da primeira parcela no dia 

de seu vencimento (23/12/19). Ademais, informa que ao tentar efetuar o 

pagamento da segunda parcela foi impedida pela Reclamada, pois, 

constava no sistema que a parcela de dezembro não estava quitada. Do 

comprovante juntado com a inicial, verifico que há discrepância entre o 

valor pago e o valor cadastrado na negativação, bem como, a data de 

vencimento da dívida e o numero do contrato que a originou, não 

possibilitando desta maneira extrair com segurança se realmente houve a 

quitação do débito, o que torna imprescindível a oitiva da parte contrária 

em sede de instrução processual. Isto posto, INDEFIRO a tutela postulada 

em caráter inicial. Antevendo a relação consumerista e respectiva 

hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova, 

naquilo que não for obrigação processual da parte Reclamante. Inexistindo 

pedido diverso, a citação/intimação para responder à reclamação deve ser 

por Carta A.R., salvo a via eletrônica, 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: 1014995-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO FRAZAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO OAB - MT11635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OCTAVIO AUGUSTO REGIS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014995-54.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LIDIO FRAZAO DE ALMEIDA REQUERIDO: OCTAVIO 

AUGUSTO REGIS DE OLIVEIRA Visto. A Portaria nº 

774/2019/PRES/CGJ/CSJE, de 17/06/2019, que instituiu o procedimento de 

intimação mediante a utilização do aplicativo de mensagem “WhatsApp” no 

âmbito dos Juizados Especiais, criou mecanismos de funcionamento (art. 

2º), bem como, fixou regra de adesão ao sistema (art. 3º). No caso, 

inexiste disponibilização das condições de cumprimento, bem como, 

demonstração da adesão ao serviço nos autos, sendo, portanto, 

inaplicável a medida à presente reclamação. Diante do exposto, INDEFIRO 

o pedido de mov. 29926627. Intime-se a parte Reclamante para informar o 

endereço atualizado da parte Reclamada, no prazo de 5 (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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006090-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS OAB - MT25690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO JOSE FERNANDES LOPES (REQUERIDO)

L.R.COMERCIO E PRODUTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006090-26.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS REQUERIDO: 

L.R.COMERCIO E PRODUTOS LTDA, FLAVIO JOSE FERNANDES LOPES 

Visto. Designe-se data para audiência de conciliação. Após, cite-se a 

parte Reclamada, com as advertências do artigo 774, do CPC, para 

comparecer à audiência (art. 18, §1º), nele oferecer defesa escrita ou oral 

por meio de advogado, produzindo provas (art. 30), podendo haver 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 423 de 586



pedidos contrapostos (art. 17, parágrafo único), sem reconvenção (art. 

31). Conste da Carta Citatória que em caso de não comparecimento da 

parte Reclamada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (art. 20), com julgamento imediato da causa (art. 23). Walter Pereira 

de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004060-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DA SILVA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 DECISÃO Processo: 1004060-18.2020.8.11.0001. 

AUTOR: BENEDITA DA SILVA GONCALVES REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. 

Foi distribuída neste 3º JEC, juízo “II”, em 31/01/2020, às 13:48, a 

reclamação: nº................... 1004059-33.2020.8.11.0001 Reclamante:.......... 

BENEDITA DA SILVA GONCALVES Reclamado:...........VIVO S.A 

Con t ra to : . . . . . . . . . . . .  0 3 5 7 5 5 3 1 4 9  V a l o r : . . . . . . . . . . . . . . . R $  1 8 8 , 2 2  

Ocorrência:..........24/12/2019 No 8º JEC, na mesma data, às 13:51, a 

reclamação: nº................... 1004060-18.2020.8.11.0001 Reclamante:.......... 

BENEDITA DA SILVA GONCALVES Reclamado:...........VIVO S.A 

Con t ra to : . . . . . . . . . . . .  0 3 5 6 2 2 6 8 7 8  V a l o r : . . . . . . . . . . . . . . . R $  1 8 8 , 3 9  

Ocorrência:..........24/12/2019 Deste modo, declinou o juízo do 8º JEC, a 

competência em razão da conexão. Evidente, SOB TODOS OS 

ASPECTOS, a conexão. As partes são as mesmas. As reclamações 

distribuídas na mesma data. O documento de comprovação de inscrição 

negativa, de 24/01/2020, é o mesmo nas duas reclamações. Tudo justifica 

a tramitação conjunta das reclamações, inclusive, para se evitar – O QUE 

É COMUM – a divisão das reclamações para alcançar o recebimento de 

indenizações distintas. Nesse sentido: “Deve ser reconhecida a existência 

de conexão entre ações mesmo quando verificada a comunhão somente 

entre a causa de pedir remota” (STJ – 2ª SEÇÃO – CC 49.434, MINª. 

NANCY ANDRIGHI – J. 8.02.06 – DJU 20.2.06). Porém! Apesar de ser este 

meu entendimento, a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, 

reconheceu que o simples fato de a parte indicar que a negativação 

decorreu de “contratos” diferentes, afasta a conexão, devendo haver 

julgamentos distintos. Assim foi a conclusão no RI nº 

0043470-76.2015.811.0001 (mov. 37), onde a Turma dispensou a 

discussão sobre o conceito jurídico de contrato no fato concreto, para 

reconhecer o “termo" genericamente utilizado pelos órgãos de restrição de 

crédito como tal. “... A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a 

pretensão recursal, uma vez que, o fundamento fático-jurídico registrado 

nestes autos se refere à inscrição indevida no nome da parte recorrente 

nos órgãos de proteção ao crédito, pela empresa recorrida, em virtude de 

fraude, perpetrada por terceira pessoa, sendo que, a parte recorrente 

questiona nos processos de nº 0014010-15.2013.811.0001 e nº 

0043466-39.2015.811.0001, débitos provenientes de contratos distintos, 

fato que afasta a ocorrência de litispendência e, por conseguinte, de 

conexão desta ação com demais propostas pela mesma (parte 

recorrente).  . . . ” .  Gri fei .  Mesma conclusão no CN nº 

8046887-90.2018.811.0001, da TRU/MT, relator juiz Valmir Alaércio dos 

Santos, j. 14/09/2018. Deste modo, considerando os termos das decisões 

da TR sobre o tema, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

Em razão disso, determino a suspensão desta reclamação, e remessa do 

feito à Turma Recursal para deliberação. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1016855-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL BARCELONA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016855-56.2020.8.11.0001. 

EMBARGANTE: JOSE MARIA MARIANO EMBARGADO: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL BARCELONA Vistos, etc. Relatório necessário. O 

Querelante é parte passiva na reclamação de cobrança de taxas e 

despesas condominiais nº 0046825-31.2014.811.0001 (sistema Projudi), 

distribuída em 02/09/2014. Na execução, foi citado por Carta A.R. no 

endereço do imóvel de origem da dívida condominial (mov. 7), com 

sentença reconhecendo a revelia e julgando procedente o pedido inicial 

(mov. 10). A primeira defesa aprestada (mov. 19), pelo agora Devedor 

suscita a “nulidade de citação”, colacionando, em seguida (mov. 21), 

documentos que comprovariam sua residência em endereço diverso 

daquele de onde originada a dívida, sendo eles: - conta de água com data 

de vencimento em 06/02/2017; - conta telefônica, com vencimento em 

14/08/2001; - correspondência da OAB/MT, com data de postagem em 

02/01/2013; além de declarações de terceiros. Ofertados Embargos do 

Devedor (mov. 38), após penhora parcial (mov. 34), foram rejeitados, 

inclusive a tese da “nulidade de citação” (mov. 45/47). Em Recurso 

Inominado rejeitado (mov. 112), ficou expressamente consignado no voto: 

“... Foram juntados aos autos apenas dois comprovantes de endereço, 

sendo um do ano de 2001 e outro do mês de fevereiro/2014, portanto, 

anteriores à data da propositura da ação (setembro/2014) e expedição da 

citação. A nulidade de citação restaria evidenciada apenas se houve 

comprovante de endereço contemporâneo à data da citação, o que não 

veio aos autos. ...” Grifei. Por mais absurdo que seja (a conexão deixou de 

existir?), tramitou reclamação no 5º JEC (nº 0016502-04.2018.811.0001), 

tratando exatamente do mesmo tema desta reclamação (cobrança de 

débitos condominiais), tendo sido noticiado nos autos, decisão 

antecipatória (mov. 130) e sentença de extinção sem julgamento de mérito 

(mov. 159/161). Aqui, nova penhora parcial (mov. 146) e Embargos do 

Devedor (mov. 151), julgados improcedente (mov. 159/161), que sofreu 

novo Recurso Inominado (mov. 167), sob o mesmo tema “nulidade de 

citação” que, no caso, também foi rejeitado (mov. 198 e 226). Ocorre que, 

o aqui Devedor, interpôs a reclamação nº 1016855-56.2020.8.11.0001 

(sistema PJE), sob o fundamento de “querela nullitatis”, para apreciação da 

“nulidade de citação” já alegada e decidida. 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, ou seja, tratando-se de querela Nullitatis 

o objeto é a configuração de determinado vícios in procedendo que, no 

caso, já tem de estar devidamente comprovado, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória inclusive a oitiva da parte contrária, para 

julgamento antecipado. Conforme já decidiu a TR, é possível o manejo da 

“querela nullitatis” em sede de juizado especial. Contudo, embora não 

tenha sido objeto do julgado, imprescindível que a apuração da nulidade 

seja possível dentro dos limites processuais do sistema da Lei nº 

9.099/95. Nesse sentido: “Ementa: QUERELA NULLITATIS. COMPETÊNCIA 

DO JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO SUPOSTAMENTE VICIADA. 

RECURSO PROVIDO. Tem competência para processar e julgar a querela 

nullitatis o juízo que proferiu a decisão supostamente viciada.” (TJMT – TR 

– RI nº 8082151-08.2017.811.0001 – rel. juiz Valmir Alaércio dos Santos – 

j. 18/06/2018) Enfrentando o tema debatido na “querela”, tem-se que o 

alegado defeito de citação ficou evidenciado no fato de que a Carta 

Citatória (A.R.), foi recebida em endereço não pertencente ao aqui 

Quere lante  nos autos nº  0046825-31 .2014.811.0001 ( l á 

Reclamado/Devedor), bem como, sem possibilidade de questionamento 

ante a revelia reconhecida. Delimitando o instituto da “querela nullitatis” e a 

vedação de ação rescisória em sede de juizado especial (art. 59 da Lei nº 

9.099/95), tem-se que o instrumento processual da “querela nullitatis” se 

mostra possível, exclusivamente, para a defesa de nulidade absoluta 

(violação à Constituição e/ou falta ou nulidade de citação), quando o fato 

só pode ser demonstrado depois de esgotadas todas as possibilidades de 

defesa (trânsito em julgado). Diferente da rescisória, que é ação autônoma 

para desconstituição da coisa julgada material (art. 5º, XXVI-CF). Nesse 

sentido: “Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. QUERELA NULLITATIS 

INSANABILIS. DECISÃO JUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO. CITAÇÃO DE 
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HERDEIRO. VIA INADEQUADA. ARGUIÇÃO ATINENTE AO INSTRUMENTO 

DE EMBARGOS PREVISTO NO ART. 52, IX, a DA LEI 9099/95. 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROCESSO EXTINTO. 1. A QUERELA 

NULLITATIS SE PRESTA A DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE JULGADO QUE 

TENHA SIDO FRUTO DE ATO PROCESSUAL ABSOLUTAMENTE NULO OU 

INEXISTENTE, DIANTE DA AUSÊNCIA DE ALGUM DOS PRESSUPOSTOS DE 

CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO, DENTRE OS QUAIS A CITAÇÃO. 2. A 

opção por meio impróprio, existindo instrumento processual 

expressamente previsto no ordenamento jurídico, evidencia a ausência do 

interesse de agir. 3. RECURSO CONHECIDO, RECONHECIMENTO DE OFÍCIO 

DA AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 4. ACÓRDÃO LAVRADO CONFORME O ART. 46 

DA LEI Nº 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995. Sem custas e sem 

honorários.” (TJDFT – 3ª TR – RI nº 20140110069934ACJ – Rel. juiz 

MARCO ANTONIO DO AMARAL – j. 27/05/2014 - DJE: 29/05/2014 – p. 

218). Grifei. No caso concreto, a alegação de “nulidade de citação” já foi 

apreciada em grau recursal na reclamação de origem (nº 

0046825-31.2014.811.0001), conforme registrado no relatório (mov. 112), 

onde a prova produzida não era contemporânea com o ato citatório. 

Bastaria para demonstrar o erro do ato citatório do aqui Querelante, a 

apresentação de documento de residência (conta de água, luz, telefone, 

IPTU, correspondência, etc...) da época do respectivo ato, e não de 

períodos absolutamente distintos. De outro lado, a prova de residência só 

se admitiria, excepcionalmente, pelo depoimento de terceiros, o que não é 

o caso, posto que, havendo alegação de residência fixa em outro 

endereço e sendo a parte advogado e estando representado por 

advogado, haveria sim de ter sido contemporaneamente demonstrado de 

forma documental, não prestando para isso meras declarações em 

substituição. Em que pese a declaração de 19/02/2018, do síndico do 

imóvel em questão (único documento novo), afirmando que o imóvel nunca 

foi habitado (Id 31479013), inexiste por parte do Querelante (nos 2 

Embargos do Devedor e na presente Querela) a juntada de cópia da 

matrícula do imóvel a afastar, de plano, sua eventual responsabilidade sob 

dívidas oriundas de condomínio. E mais, o querelante teve oportunidade em 

2 (dois) Embargos do Devedor para ampla produção de prova da sua 

eventual não relação com o imóvel em questão, inclusive para efeito de 

citação, limitando-se, contudo, a questionar a nulidade desta com 

documentos aleatórios e declarações inservíveis, para – exclusivamente - 

ver desbloqueados os valores penhorados. Nesse sentido: “Ementa: 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS 

INSANABILIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO. NÃO 

DEMONSTRAÇÃO DA AFRONTA AOS ARTS. 131 E 353 DO CPC. 

ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 284/STF. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO 

DA PARTE RÉ NO CURSO DE ANTERIOR AÇÃO REIVINDICATÓRIA. 

INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA DENTRE 

AQUELAS APTA À PROPOSITURA DA QUERELA NULLITATIS. 1. A 

"querela nullitatis insanabilis" constitui medida voltada à excepcional eiva 

processual, podendo ser utilizada quando, ausente ou nula a citação, não 

se tenha oportunizado o contraditório ou a ampla defesa à parte 

demandada. 2. Alegação de nulidade de citação que restou superada na 

ação em que prolatadas as decisões que, agora, pretende-se sejam 

desconstituídas. 3. Reconhecimento do comparecimento espontâneo da 

parte demandada, que deixou transcorrer "in albis" o prazo para 

contestação, mesmo tendo adentrado no processo para suscitar a falha 

de cientificação e, ainda, impugnar a concessão da tutela antecipada. 4. 

Inexistência de substrato para o reconhecimento da nulidade ou ausência 

de citação apta ao ajuizamento de "querela nullitatis insanabilis". 5. 

RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ - 3ª T – REsp nº 1.625.033/SP – 

rel. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 23/05/2017). Grifei. 

Deste modo, restando reconhecido que o Querelante teve conhecimento 

da execução e promoveu, em duas oportunidades, defesa processual 

ampla sem afastar diretamente sua responsabilidade sobre as dívidas de 

condomínio do imóvel em questão, limitando-se a sustentar “nulidade de 

citação” que, no caso, foi regularmente afastada no juízo de origem e 

segundo grau, não evidencia prejuízo a sustentar reconhecimento de 

nulidade na presente medida. Nesse sentido: “Ementa: ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA PARA 

JULGAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO 

DE PROCURADOR DA REPÚBLICA. FALTA DE COMANDO NORMATIVO. 

SÚMULA 284/STF E MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO DA UNIÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. 1. Considera-se deficiente a fundamentação quando a norma 

indicada como violada não contém comando suficiente para desconstituir 

os fundamentos do acórdão recorrido (Súmula 284/STF). 2. O Código de 

Processo Civil dispõe que não se pronuncia nulidade alguma se não 

resultar em prejuízo à parte. É o princípio pas de nullité sans grief. Se, 

apesar de imperfeito, o ato atingiu seu fim, sem acarretar prejuízo, não se 

cuida de nulidade (REsp 1.766.097/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 17/10/2018, DJe 16/11/2018). 3. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (STJ – 

2ª T - REsp 1433311/MT RECURSO ESPECIAL 2014/0022103-0 - Ministro 

OG FERNANDES – j. 13/08/2019 - DJe 26/08/2019). Grifei. Isto posto, com 

fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a “querela nullitatis”, 

para: a) determinar: a.1) após o trânsito em julgado desta sentença, o 

prosseguimento da execução de titulo judicial na reclamação nº 

0046825-31.2014.811.0001. Certifique-se lá a ocorrência; a.2) à Gestora, 

independentemente do trânsito em julgado, promova juntada de cópia 

desta sentença, mediante certidão, nos autos indicados no item anterior; 

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, intimem-se e arquive-se. Publicada no sistema. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017146-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA DE AMORIM SEBASTIAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO OAB - MT24402/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017146-56.2020.8.11.0001. 

AUTOR: SELMA DE AMORIM SEBASTIAO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos, etc. Relatório. O pedido é de expedição de alvará judicial para 

levantamento de valores depositados em conta corrente de titularidade da 

falecida MARIA AUXILIADORA DE AMORIM. Consta na Certidão de Óbito 

acostada que a “de cujus” deixou bens a inventariar e 3 filhos. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. A 

teor do que dispõe o art. 2°, da Lei n. 6.858/80, poderá haver a 

autorização perseguida para hipóteses de restituição 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. Em hipótese diversa, isto é, 

havendo outros bens a serem inventariados, como se verifica no caso 

concreto, a via eleita não é adequada para o levantamento do saldo de 

conta, ainda que seja parco o valor depositado. Deste modo, não se 

tratando de levantamento de valores para pagamento de despesas de 

funeral, situação que não restou ressalvada e devidamente comprovada 

na peça de ingresso, o pedido autônomo de expedição de alvará judicial 

somente é cabível quando inexistirem bens a serem partilhados e quando 

o valor for de pequena monta. Nesse sentido: “Ementa: ALVARÁ 

JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA 

CORRENTE. EXISTÊNCIA DE BENS. DESCABIMENTO. ABERTURA DE 

INVENTÁRIO. 1. O pedido autônomo de alvará para levantamento de 

importâncias em depósito em nome de pessoa falecida tem lugar apenas 

quando inexistem bens a serem inventariados. Inteligência do art. 2º da Lei 

nº 6.858/80. 2. Sendo noticiado o óbito do autor da herança, bem como a 

existência de herdeiros e bens, o pedido deveria ter sido formulado nos 

autos do processo de inventário. Recurso desprovido.” (TJRS – 7ª CC - 

RApC nº 70047527379 – Rel. Desembargador Sérgio Fernando de 

Vasconcellos Chaves – j. 04/04/2012). Grifei. Isto posto, com fundamento 

no artigo 51, II, da Lei 9.099/95, face a inadmissibilidade do procedimento, 

reconheço a INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO e, declaro extinto, 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 
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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: 1014916-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PESSOA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/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))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014916-75.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ADRIANA PESSOA DE OLIVEIRA REQUERIDO: CIELO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. A parte Reclamante pretende a devolução da 

importância de R$ 298,80 (duzentos e noventa e oito reais e oitenta 

centavos), paga na aquisição de máquina de cartão de crédito que não 

funciona para a bandeira “Calcard”, desejada pela Reclamante e 

anunciada pela Reclamante quando da contratação, bem como a 

devolução em dobro do valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), 

descontado da sua conta bancária sem justificativa pela Reclamada, além 

de indenização por danos morais. Em defesa, a parte Reclamada sustenta, 

genericamente, que não possui responsabilidade na habilitação das 

bandeiras de cartão utilizáveis na máquina de cartão de crédito oferecida, 

não se pronunciando sobre o desconto reclamado pela Reclamante. No 

caso, assiste razão à Reclamante, pois comprovado o anúncio da 

bandeira de cartão “Calcard” pela Reclamada, como uma das aceitáveis na 

máquina de cartão por ela oferecida, inexistindo demonstração de ajuste 

entre as partes condicionando ou limitando o uso do produto a qualquer 

providência de atribuição da Reclamante ou terceiro. Assim, evidente que 

a Reclamada não cumpriu a obrigação que lhe cabia, restando configurado 

o inadimplemento contratual, donde surge o direito potestativo de resolver 

o negócio jurídico, com devolução integral dos valores pagos, nos termos 

do art. 475 do CC. Quanto ao débito no valor de R$ 120,00 (cento e vinte 

reais), 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 o ajuste de pagamento do valor questionado, nos termos 

do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. Portanto, a restituição, 

na forma simples, do valor descontado indevidamente da conta da 

Reclamante, é medida escorreita, porquanto inaplicável ao caso a 

legislação de defesa do consumidor, nos termos do entendimento 

consolidado pela Teoria Finalista. A conduta noticiada ostenta potencial 

ofensa a direito da personalidade da parte Reclamante, a qual faz jus à 

compensação pelo abalo extrapatrimonial experimentado, visto que foi 

submetida a mais de uma tentativa frustrada de resolução do problema, 

experimentando assim diversos dissabores, o que não se trata de mero 

aborrecimento corriqueiro. 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. 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). Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

Reclamada: a) a pagar à Reclamante o valor de R$ 418,80 (quatrocentos e 

dezoito reais e oitenta centavos), correspondente à soma dos danos 

materiais, com juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária 

(INPC) desde a citação; b) a pagar à Reclamante o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de 

mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação válida, e correção 

monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ) c) tratando-se 

de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito 

com julgamento de mérito. Determino, ainda, que a parte Reclamante 

coloque a disposição da Reclamada o produto reclamado e os acessórios 

que eventualmente ainda estejam em sua posse, durante o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar do trânsito em julgado, para não configurar 

enriquecimento ilícito. Vencido o prazo e não havendo diligência por parte 

da Reclamada na coleta do produto, indevido o ônus do depósito à parte 

Reclamante, a favor de quem, desde logo, defiro o perdimento. 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: 1006187-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALQUIRIA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON SOARES DA SILVA OAB - MT26472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1006187-60.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

WALQUIRIA SOARES DA SILVA REQUERIDO: MERCADOPAGO.COM 

REPRESENTACOES LTDA. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Preliminar. - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECLAMADO. Rejeito a 

preliminar em questão, uma vez que o art. 14 do CDC estabelece a 

responsabilidade solidária daqueles que participam da cadeia de produção 

e fornecimento do serviço, tal como se observa no caso, respondendo 

objetivamente pelos danos causados aos consumidores. 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 
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INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a devolução em dobro de compra 

indevidamente debitada da sua conta mantida junto ao Reclamado, bem 

como indenização por danos morais. Em defesa, a parte Reclamada 

defende a legitimidade da compra reclamada, no entanto, não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a contratação pela Reclamante. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, escorreita a inversão do ônus da prova, 

cabendo às partes Reclamadas a comprovação de inexistência de falha 

na prestação do serviço, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. 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 

pudessem desonerar da obrigação de indenizar, deveriam 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. 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. Portanto, diante da demonstração da prática de débito indevido, 

tem-se que a condenação da Reclamada a sua restituição, na forma do 

parágrafo único do art. 42 do CDC, é medida imperiosa. 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 

COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. MERO 

ABORRECIMENTO. PROVIMENTO EM PARTE. 1 - A cobrança indevida 

realizada pela empresa, embora arbitrária, autoriza a restituição dos 

valores indevidamente cobrados, mas insuficiente para evidenciar o dano 

moral. 2 - A restituição do indébito deverá ocorrer na forma dobrada, vez 

que a cobrança indevida realizada pela empresa telefônica não se 

caracteriza como engano justificável, para os fins do art. 42 , parágrafo 

único , CDC . 3 - Entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é no 

sentido de que na cobrança indevida de serviço de telefonia, em que não 

há inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, o 

dano moral não é presumido. 4 - Apelo conhecido e provido em parte.” 

(TJ-GO - APL 02870398920158090134 - Data de publicação: 14/06/2019 – 

Relator: Beatriz Figueiredo Franco). Isto posto, rejeito a preliminar e, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos da inicial para: a) condenar a parte Reclamada a pagar à parte 

Reclamante o valor de R$ 86,07 (oitenta e seis reais e sete centavos), em 

dobro, a título de repetição do indébito, com juros de 1% (um por cento) 

a.m. e correção monetária (INPC) desde a citação; 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: 1004539-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIETE APARECIDA NEVES JACOB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON JOSE DA SILVA BALDUINO OAB - MT12072/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1004539-45.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JOSIETE APARECIDA NEVES JACOB REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante, 

em síntese: - que em 15/07/2019 notou o vazamento de água do seu 

cavalete; - que solicitou diversas vezes o reparo à Reclamada, sem êxito; 

- que precisou se alojar na residência dos seus pais, enquanto não 

resolvido o vazamento, requerendo, por isso, o reparo do defeito e 

indenização por danos morais. Em defesa, a parte Reclamada sustenta: - 

que realizou o reparo do vazamento; - que não houve demonstração da 

ocorrência de dano, pugnando pelo indeferimento do feito. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da 

prova por ora da antecipação de tutela (id. 22929216). O fato, a demora 

no reparo de vazamento, acarretando interrupção no fornecimento de 

água na residência da parte Reclamante, por aproximadamente um mês, 

no período de 15/07/2019 a 14/08/2019, restou incontroverso. Do mesmo 

modo, incontroversa a ausência de justificativa para tal ocorrência, 

tornando verossímeis as alegações iniciais. Na hipótese, caracterizado 
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está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 12 e 14 do CDC, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e 

serviços, 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 

fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados. Por fim, 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: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. 

CORTE REALIZADO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS FATURAS 

VENCIDAS EM 26/10/2017 E 27/11/2017. DEMORA EXCESSIVA PARA A 

RELIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RÉ, RECONHECIDA NO 

ATENDIMENTO VIA CALL CENTER. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR 

COBRADO INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE VIOLAÇÃO DE LACRE. DANO 

MORAL CARACTERIZADO, TENDO EM VISTA QUE O AUTOR 

PERMANECEU INJUSTAMENTE SEM ENERGIA ELÉTRICA PELO PERIODO 

COMPREENDIDO ENTRE 19/01/2018 A 23/02/2018. QUANTUM FIXADO EM 

R$ 3.000,00 A FIM DE COMPENSAR O AUTOR PELO SOFRIMENTO 

SUPORTADO E ATINGIR O CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.”(TJ-RS – 4ª TR – RI nº 71008490583 – Rel.ª: Glaucia Dipp 

Dreher – j. em: 26-04-2019) Considerando que as despesas dedutíveis em 

imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio “necessidade 

e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a 

presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pelas 

partes Reclamadas. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS 

DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - 

DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos 

ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de 

renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - 

Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: 

RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - 

Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) 

reconhecer o fato descrito na petição inicial como má prestação de 

serviço; b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora 

de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação válida e correção monetária 

(INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ); c) tratando-se de 

condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito 

com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. 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: 1016077-23.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante, em síntese: - que em 

razão de queda de energia ocorrida em 03/07/2019, na sua residência, 

sob a UC nº 6/2520514-7, foi danificada sua máquina de lavar roupas, 

cujo reparo custou R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais); - que 

não houve ressarcimento pela Reclamada, requerendo, por isso, 

indenização pelos danos materiais e morais. Em defesa, a Reclamada 

sustenta: - que não houve registro de queda de energia no sistema 

elétrico do Reclamante, pugnando pelo indeferimento do pleito. 

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. Demonstrado pela parte Reclamante a danificação da máquina de 

lavar roupas, em razão da queda de energia elétrica ocorrida em sua UC, 

apresentando, inclusive, laudo técnico e orçamentos/notas fiscais do 

conserto do bem danificado, bem como, a solicitação de atendimento junto 

à Empresa Reclamada. Em contestação, a parte Reclamada se limita a 

afirmar que não houve registro de queda de energia na residência do 

Reclamante, nada se pronunciando sobre os documentos apresentados, 

essencialmente o laudo técnico atestando a causa do dano. 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 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Restou incontroversa a falha na prestação dos serviços da Empresa 

Reclamada, uma vez que ao consumidor é impossível comprovar no 

sistema de distribuição de energia a ocorrência da descarga elétrica e 

muito menos as oscilações de tensão, restando à Reclamada a 

demonstração da sua não ocorrência e, se ocorrida, a não relação com o 

estrago do aparelho eletrônico. No caso, caracterizado está 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. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no 

presente caso. Nesse sentido: “EMENTA RESPONSABILIDADE CIVIL - 

Ação regressiva de indenização securitária - Seguradora sub-rogada nos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 428 de 586



direitos do consumidor que foi indenizado – Petição inicial suficientemente 

instruída com a documentação indispensável – Danos sofridos por 

consumidor da concessionária ré oriundos de queima de aparelhos 

eletrônicos por pico de energia e descarga atmosférica (queda de raios) - 

Previsibilidade de ocorrência de descargas elétricas ou oscilações no 

sistema de transmissão de energia elétrica durante tempestades e, 

consequentemente, de danos aos equipamentos ligados à rede - Risco 

inerente à própria atividade desenvolvida pela concessionária (fortuito 

interno) - Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço reconhecida 

(arts. 14 e 22 do CDC) - Inexistência de falha ou defeito no sistema de 

segurança da rede elétrica bem como no serviço de fornecimento de 

energia elétrica não comprovada pela concessionária - Ressarcimento 

comprovado do dano material pela autora ao consumidor - Procedência 

mantida - Recurso improvido”. (TJ-SP – APL 1007438-26.2018.8.26.0068 – 

Rel. Correa Lima – j. em 02/09/2019). Quanto aos danos materiais, verifico 

a demonstração de prejuízos apurados em R$ 485,00 (quatrocentos e 

oitenta e cinco reais), consoante indicado no orçamento e comprovante de 

pagamento apresentados pelo Reclamante, cuja reparação integral se 

impõe. A injustificada resistência da Empresa Reclamada em solucionar o 

problema extrapola o mero dissabor e constitui verdadeira angústia ao 

consumidor que, no caso, reconheço como dano moral. O dano moral, 

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 

condenar a Reclamada: a) a pagar ao parte Reclamante o valor de R$ 

485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais), a título de indenização por 

dano material, 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 da citação válida; b) a pagar ao parte Reclamante o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano 

moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação 

válida e, correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do 

STJ); c) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor 

fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. 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 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1016076-38.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

PAOLA MARIA REIS COSTA DELGADO 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. Preliminar. - 

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. Prevalecem, no caso, as regras da 

solidariedade passiva, razão pela qual o consumidor poderá voltar-se 

contra qualquer dos prestadores de serviços contratados, em conjunto ou 

isoladamente, de maneira que, com base nessa responsabilidade, poderão 

os prestadores, depois, valerem-se do direito de regresso. É uníssono o 

entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor, nos arts. 7, 

parágrafo único, 14 e 18, expressamente estabelece a responsabilidade 

solidária e objetiva entre todos os integrantes da cadeia negocial, 

consubstanciado na Teoria do Risco do Empreendimento. Nesse sentido: 

“EMENTA: TRANSPORTE AÉREO. DANOS MORAIS E MATERIAIS 

EVIDENCIADOS. SITE DECOLAR. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE 

O SÍTIO ELETRÔNICO INTERMEDIADOR DE COMPRA E VENDA DE 

PASSAGENS E A COMPANHIA AÉREA PRESTADORA DO SERVIÇO DE 

TRANSPORTE. CADEIA DE FORNECEDORES. ART. 7º , PARÁGRAFO 

ÚNICO , DO CDC . CANCELAMENTO DO VOO REGULAR NO DIA E 

HORÁRIO COMERCIALIZADO PELO INTERMEDIADOR. APLICAÇÃO DA 

PENALIDADE DE NO-SHOW AOS CONSUMIDORES PELA COMPANHIA 

AÉREA. DESENCONTRO DE INFORMAÇÕES ENTRE O SÍTIO E A 

COMPANHIA AÉREA. TRANSTORNOS SUPORTADOS PELOS 

CONSUMIDORES NOS TRAJETOS DE IDA E DE VOLTA. RESSARCIMENTO 

DOS DANOS MATERIAIS. VALORES DE POLTRONAS CONFORTÁVEIS 

NOS VOOS NÃO USUFRUÍDOS. DANOS MORAIS VERIFICADOS. 

SOLUÇÃO REALIZADA DE FORMA DIRETA PELOS CONSUMIDORES. 

AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DA EMPRESA VENDEDORA DAS 

PASSAGENS. COMPROMISSO FAMILIAR INADIÁVEL EM OUTRO PAÍS. 

SITUAÇÃO QUE FOGE DO MERO DISSABOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

REDUZIDO PARA R$2.000,00 POR AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO”. (TJRS – 1ª T – RI nº 71008850281 – rel. José Ricardo de Bem 

Sanhudo - j. em 29-10-2019). Grifei. Rejeito, portanto, a preliminar 

suscitada pela Reclamada, porquanto integrante da cadeia de 

fornecimento e, inclusive, auferindo lucro com a atividade. 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 

decorrentes de adiantamento do horário do voo, sem prévia comunicação, 

que resultou na perda do voo contratado e na sua realocação em outro 

que chegou no destino final com atraso de 10 (dez) horas do previsto 

contratualmente. Em defesa, a Reclamada atribui como causa da alteração 

do horário do voo a alteração da malha aérea, não comprovando a 

comunicação prévia da alteração, nos termos do art. 12 da Res. 400 da 

ANAC. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 429 de 586



falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Assim, uma vez comprovado pela Autora a 

subsistência da pretensão, cumpre à parte ré provocar o contraditório 

demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, 

nos termos do artigo 373, II do CPC, o que não o fez, devendo, portanto, o 

pedido ser julgado procedente. Verifico a demonstração nos autos de que 

houve falha na prestação de serviços, uma vez que a impossibilidade de 

cumprir o contrato de transporte da forma como convencionada, quer por 

razões técnicas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade 

do prestador do serviço de disponibilizar outro meio menos gravoso capaz 

de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os 

transtornos, o que não ocorreu no presente caso. 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. A responsabilidade 

do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independente de 

culpa, pela reparação pelos danos causados aos consumidores em 

decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do 

CDC. Desta feita, para que pudesse de desonerar da obrigação de 

indenizar, deveria provar que, tenho prestado o serviço, o defeito inexiste 

ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inciso I e II, do art. 

14 do CDC), o que não se verificou no presente caso. No caso concreto, a 

situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual ou 

dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra 

subjetiva da parte Reclamante, notoriamente diante da falta de assistência 

à consumidora. 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. 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). Isto posto, rejeito 

a preliminar e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE o 

pedido para: a) condenar a Reclamada a pagar à Reclamante o valor de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção 

monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ); b) tratando-se 

de condenação por ato ilícito, não poderá ser dedutível em imposto de 

renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. 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: 1014746-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA THOME DE ANDRADE (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:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014746-06.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

THALITA THOME DE ANDRADE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório. O caso se refere a negativa de transferência de titularidade da 

unidade consumidora nº 6/2628655-9, e o fornecimento de energia 

elétrica, sob o argumento de que existem débitos em nome de terceiro. 

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 transferência de titularidade da UC 

6/2628655-9, instalada em imóvel de sua propriedade e que se encontrava 

sob posse de locatários, bem como a religação de energia e indenização 

por danos morais decorrentes da negativa. Em defesa, a Reclamada 

afirma que a Reclamante deixou de apresentar os documentos 

necessários para a medida, pugnando pelo indeferimento feito. 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. 25634429). Define-se a 

responsabilidade do consumidor de energia em face da cobrança do 

serviço fornecido e eventualmente não pago a partir do contrato ou do 

cadastro com a concessionária, sendo responsável pelo pagamento das 

faturas aquele que constar como usuário. Isso porque o contrato de 

fornecimento de energia elétrica é do tipo intuitu personae, ou seja, é um 
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contrato pessoal, sendo estranha à concessionária a relação jurídica 

consolidada em contrato com terceiros. A lei não estipula ser o 

fornecimento de energia obrigação real, possuindo caráter exclusivamente 

pessoal. A energia é fornecida para que pessoas a utilizem e por isso não 

têm relação direta com o bem, mas com os usuários, assim é porque o 

fornecimento se dá mediante contrato e a existência ou inexistência de 

direito real subjacente é indiferente à obrigação. Diante disto, não pode a 

parte Reclamante ser responsabilizada por débitos correspondentes a 

período anterior, incumbindo esse consumo anterior ao antigo consumidor, 

e não ao atual possuidor do imóvel. Nesse sentido: “Ementa: APELAÇÃO 

CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO DO LOCATÁRIO. EXIGÊNCIA DO 

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. Tratando-se de obrigação de caráter 

contratual e sinalagmático (art. 3º, I, e, da Resolução nº 456/2000 da 

ANEEL), havendo contraprestação do Estado ao particular, nos termos do 

art. 175 da CF/88, não há falar em transferência de responsabilidade a 

quem não foi o efetivo consumidor, não se tratando de obrigação propter 

rem. Aplicação da própria regra do art. 4º, § 2º, da precitada Resolução, 

não se admitindo a utilização da ameaça do corte de energia como coação 

do consumidor à assunção de débito de terceira pessoa. APELO 

DESPROVIDO.” (TJRS – 2ª CC - AP nº 70016458622 – rel. desemb. Adão 

Sérgio do Nascimento Cassiano j. 29/11/2006). Grifei. Deste modo, 

restando comprovado que a parte Reclamante não tem responsabilidade 

sobre eventual consumo anterior ao seu vínculo contratual com a unidade 

consumidora, é de se reconhecer a viabilidade do pedido. Ademais, a 

Reclamada sequer indica quais seriam os documentos necessários para a 

providência e não apresentados pela Reclamante, quando solicitados, 

portanto, não demonstrando causa impeditiva do direito da Autora, ônus 

que lhe incumbia, por força do disposto no art. 373, II, do CPC. O fato 

descrito na inicial supera o mero aborrecimento, sendo de amplo 

conhecimento da parte Reclamada a indisponibilidade legal para a 

vinculação de quitação de débitos anteriores para o fornecimento de 

energia, causando evidente constrangimento à parte Reclamante quanto 

ao uso de bem essencial à vida moderna, sobretudo diante da 

peculiaridade vivenciada pela Reclamante, gestante e necessitando fazer 

uso da sua casa para moradia. Sendo assim, reconheço o dano moral e, 

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) tornar 

definitiva a antecipação de tutela deferida (id. 25634429); b) declarar 

inexigíveis os débitos da unidade consumidora nº 6/2628655-9, perante a 

pare Reclamante, anteriores à identificação de seu vínculo contratual com 

a UC; e, c) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de dano moral, acrescido de juros 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, 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002908-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR GUERMAND DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS OAB - MT17803-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 Processo: 1002908-66.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

EDMAR GUERMAND DE QUEIROZ REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a devolução em dobro do valor de R$ 

3.100,00 (três mil e cem reais), descontado indevidamente de sua conta 

bancária, bem como indenização por danos morais, por se tratar de taxa 

de inscrição relativa a financiamento não concretizado. Em defesa, a parte 

Reclamada sustenta, genericamente, a ausência de ato ilícito indenizável, 

no entanto, não apresenta nenhum documento apto a justificar a cobrança 

da referida taxa. 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 o ajuste de pagamento da taxa 

de inscrição, 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 
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não a produzir, será responsabilizado. Portanto, a restituição, na forma do 

parágrafo único do art. 42 do CDC, do valor descontado indevidamente da 

conta do Reclamante, merece acolhimento. 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, sobretudo diante do decurso de 

quase 03 (três) anos entre o evento danoso e o pedido de reparação, 

situação que ilustra que o menor potencial de lesividade do fato aos 

direitos da personalidade do 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) condenar a 

Reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), 

em dobro, a título de indenização por danos materiais, com juros de 1% 

(um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) desde a citação; b) 

indeferir o pedido de indenização por dano moral, extinguindo o feito com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. 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

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017149-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER JOSE DORNELES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS COSTA OAB - MT25530/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017149-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VAGNER JOSE 

DORNELES - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCISCO DE 

ASSIS COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003148-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ALVES DOS SANTOS (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))

 

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: 1003329-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAIR BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Manifeste-se a parte exequente quanto ao valor depositado pela parte 

executada, bem como sobre a satisfação do crédito; não havendo 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, presumir-se-á que houve 

concordância e sobrevirá a extinção com fulcro no art. 924, inciso II do 

CPC.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011635-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORSI PEREIRA DUARTE JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011635-14.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ORSI PEREIRA DUARTE JUNIOR REQUERIDO: OLX 

ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. Vistos, Considerando que a Reclamada 

não foi devidamente citada, conforme Aviso de Recebimento Negativo (ID. 

27536847), intime-se a parte Reclamante para manifestar-se no prazo de 

05 (cinco) dias. Consigna-se que o Aviso de Recebimento acima 

mencionado (ID. 27536847) e o Aviso de Recebimento acostado no 

movimento ID. 27934240 referem-se a mesma correspondência n. 

BO015883355BR, a qual foi devolvida ao remetente sem cumprimento (ID. 

27536847). Intime-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017173-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OALES RIBEIRO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017173-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OALES RIBEIRO 

DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR 

BERNARDINELLI DACACHE 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: 4ª 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 . 28 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017181-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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PRISCILIANO THIAGO DA CRUZ GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017181-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PRISCILIANO 

THIAGO DA CRUZ GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATA 

ALESSANDRA SANT ANA MOTA 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: 

09/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017184-68.2020.8.11.0001

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:

ANNE CRISTINA GONCALVES DE CASTRO (REU)

JEFFERSON CARLOS DE CASTRO FERREIRA JUNIOR (REU)

MURILO CESAR PEREIRA CARDOSO (REU)

 

PROCESSO n. 1017184-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ASSOCIACAO 

DOS MORADORES DO BAIRRO JARDIM ITALIA II ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ALESSANDRA VEIGA BERTAIA POLO PASSIVO: MURILO 

CESAR PEREIRA CARDOSO 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: 09/06/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017189-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON NEVES 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. 1017189-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDSON NEVES 

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: 09/06/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015830-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID RODRIGUES DE FREITAS (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:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1015830-42.2019.8.11.0001 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: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

18/12/2019 Hora: 12:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 6 de 

novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015830-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID RODRIGUES DE FREITAS (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:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (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: 1017194-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS RIBEIRO MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1017194-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCOS 

VINICIUS RIBEIRO MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BRADESCARD ELO 

PARTICIPACOES S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 09/06/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017204-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISADORA CAIANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1017204-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ISADORA 

CAIANA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª 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 . 28 

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: 1010671-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 433 de 586



Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA DE LIMA ZANIN (EXECUTADO)

DANIELLE DE LIMA ZANIN (EXECUTADO)

MRV PRIME XVII 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, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca dos embargos apresentados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017209-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN SOUZA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1017209-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SUELEN SOUZA 

CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOZAN GOMES DE 

ANDRADE POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 09/06/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018842-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON ALMEIDA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARDSON PARANHOS 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:

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: 1017220-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA ONORATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1017220-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GLAUCIA 

ONORATO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª 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 . 28 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019914-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT14100-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que foi interposto Recurso Inominado pela parte promovida, com o 

devido preparo, no prazo legal. Certifico, ainda, que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003999-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO OESTE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO FELIPE MIOTTO OAB - MT7252-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1003999-94.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: 

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - MT21892/O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 4ª JEC Data: 

03/10/2019 Hora: 11:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 22 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003999-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO OESTE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO FELIPE MIOTTO OAB - MT7252-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração da parte promovida foram 

opostos no prazo legal. Assim, procedo a intimação da parte contrária 

para manifestar-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015697-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AUGUSTO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1015697-97.2019.8.11.0001 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: LIGIA 

IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - PR0081719A, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA 

CONCENTRADA Data: 18/12/2019 Hora: 09:45 , 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, 7 de novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017253-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA MORES (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)

 

PROCESSO n. 1017253-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAISA MORES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS, 

JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª 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 . 28 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1016878-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZIZITO ANTONIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARMA DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1016878-02.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: ZIZITO ANTONIO 

DA SILVA EXECUTADO(A): DARMA DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA 

LTDA 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). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). 

Efetuada a citação, intime-se o exequente para que proceda à 

apresentação do original do título de crédito à Secretaria do JEC 

(Enunciado 126 do FONAJE), no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, 

efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a 

parte devedora que será em audiência o momento oportuno para opor 

embargos à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 28 de abril de 2020. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002621-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA DE CAMPOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (REQUERIDO)

ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO OAB - SP200863 (ADVOGADO(A))

ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO OAB - SC25897 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

7 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002621-69.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADRIANA MARIA DE CAMPOS OLIVEIRA REQUERIDO: 

ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., HOSPITAL DE 

MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, AGEMED SAUDE S/A Cumprindo ao 

Estado-juiz proferir uma sentença justa, impõe-se converter o julgamento 

em diligências a fim de que a Reclamante se manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias, sobre o áudio colacionado pela primeira Reclamada no bojo 

da contestação Id. nº 29980147, explicando o pedido de cancelamento do 

plano de saúde nele exteriorizado. Intime-se. Cuiabá, 25 de abril de 2020. 

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017694-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA NUNES DA MOTA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCIMARA ISRAEL DA SILVA OAB - MT26206/O (ADVOGADO(A))

GILMAR ISRAEL DA SILVA OAB - MT15163-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL SCAFF JUNIOR OAB - SC27944 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017694-18.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARILZA NUNES DA MOTA GONCALVES REQUERIDO: 

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA O caso não se 

compadece com o julgamento antecipado da lide. Designe-se audiência de 

Instrução e Julgamento conforme pauta do juízo. Intimem-se as partes para 

comparecerem à sessão, esclarecendo-as que poderão arrolar até 03 

(três) testemunhas, as quais deverão comparecer independentemente de 

intimação. Intimem-se e se cumpra. João Alberto Menna Barreto Duarte 

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013650-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NERI JOSE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINETE DA SILVA AMORIM OAB - MT12451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013650-19.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: NERI JOSE ANDRADE REU: BANCO SAFRA S-A I- Cuida-se 

de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA” formulada por Neri José 

Andrade em desfavor de Banco Safra S/A, na qual pretende a concessão 

da tutela de urgência para o fim de que a reclamada se abstenha de 

realizar ligações e encaminhamento de mensagens com proposta de seus 
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produtos e serviços; abster de efetuar ligações e encaminhar mensagens 

via aplicativo de mensagem whatsapp e se abster de enviar dados 

pessoais do reclamante para terceiras pessoas. O pedido de concessão 

da tutela de urgência vai deferido. Para a concessão da tutela de urgência 

se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame os 

requisitos coexistem. Os elementos que evidenciam a probabilidade do 

direito alegado decorrem da afirmação realizada na inicial na qual a parte 

sustenta estar recebendo ligações, mensagens com ofertas de produto 

que não são de seu interesse, já tendo manifestado à reclamada serem 

inoportunos os contatos, bem assim os contatos realizados com terceiras 

pessoas, nas quais, inclusive repassa informações pessoais da parte 

reclamante. A manifestação de desinteresse da parte reclamante já é 

situação suficiente para a verificação do excesso por parte da reclamada, 

que nada obstante a negativa da parte promovente, segue insistentemente 

realizando contato por diversos meios, inclusive com terceiros. O perigo 

de dano se assenta na possibilidade de, no curso do processo, estará a 

parte sofrendo com atos da reclamada que lhe retiram a paz, vez que não 

só insistem em manter contato não querido pela parte reclamante, 

oferecendo serviços e produtos já manifestamente indicados não serem 

de interesse da parte reclamante, como também levando, como afirma a 

parte, dados pessoais seus a conhecimentos de outras pessoas. Por tais 

razões é que DEFIRO a concessão da tutela de urgência para o fim de 

DETERMINAR à reclamada que SE ABSTENHA por si e por sua ordem de 

realizar ligações e encaminhamento de mensagens com proposta de seus 

produtos e serviços; SE ABSTENHA de efetuar ligações e encaminhar 

mensagens via aplicativo de mensagem whatsapp e SE ABSTENHA de 

enviar dados pessoais do reclamante para terceiras pessoas. Intime-se, 

pessoalmente, a parte reclamada para dar integral cumprimento à presente 

determinação. Fixo, na hipótese de descumprimento a medida, multa no 

montante de R$3.000,00 (três mil reais). Determino que o mandado de 

citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, 

porquanto o sistema PJe tem apresentado inconsistências que 

impossibilitam a parte intimada de ter acesso a documentos dos autos que 

se apresentam relevantes ao cumprimento da ordem judicial. II- Já 

designada audiência de tentativa de conciliação, cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015697-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AUGUSTO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015697-97.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CELSO AUGUSTO DE MELLO REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

DE EXIBIR DOCUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a alegação 

funda-se na obrigação de fazer para que o Reclamado promova a 

emissão de boleto para quitação do contrato de empréstimo nº 896970853, 

bem como a condenação da Reclamada em danos morais, na ordem de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), decorrentes da falha na prestação de serviço 

pela demora na emissão do citado boleto. 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. Em preliminar a Reclamada impugna o 

valor da causa sob o argumento de que o Reclamante não teria 

colacionado aos autos provas que demonstrem o dano sofrido na ordem 

de R$ 13.048,78 (treze mil e quarenta e oito reais e setenta e oito 

centavos). REJEITO, a preliminar arguida tendo em vista que a imputação 

dada pelo Reclamante ao valor da causa encontra em consonância ao 

disposto no art. 292, VI do CPC. A Reclamada, ainda suscita, a ocorrência 

de conexão da presente ação com as ações nº 10156900820198100001, 

1 0 1 5 6 8 8 3 8 2 0 1 9 8 1 0 0 0 0 1 ,  1 0 1 5 6 7 9 7 6 2 0 1 9 8 1 0 0 0 0 1 , 

1 0 1 5 6 9 1 9 0 2 0 1 9 8 1 0 0 0 0 1 ,  1 0 1 5 6 9 3 6 0 2 0 1 9 8 1 0 0 0 0 1 , 

10156953020198100001 e 10156875320198100001. REJEITO a preliminar 

suscitada por verificar que as ações são fundadas em contratos distintos, 

ou seja, não possuem a mesma causa de pedir, razão pela qual não se 

aplica o disposto no art. 55 do CPC. Consigno desde já que a pretensão 

não se qualifica como de exibição de documento, caso em que a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis seria afastada à vista de lei 

especial (CPC, arts. 396 usque 404), tratando-se, isso sim, de obrigação 

de fazer consistente em obrigar a enviar o boleto no qual conste o valor 

integral para pagar antecipadamente a dívida. Merece registro que a 

Reclamada ainda pleiteou a revogação da tutela de urgência concedida no 

Id. 25853125. Este pedido foi devidamente indeferido nas decisões de Ids. 

25853125 e 27899305. Consigno ainda, que o Mandado de Segurança 

impetrado pela Reclamada visando a esse mesmo fim teve a ordem 

denegada conforme decisão colacionada no Id. 28246783. Igualmente, é 

importante registrar que no Id nº 28596496 o Reclamante desistiu do 

pedido de restituição dos juros cobrados após o prazo concedido na 

notificação extrajudicial para o envio do boleto de quitação do contrato 

objeto da lide. Sendo assim, a ação prosseguiu apenas no que concerne 

ao pedido de obrigação de fazer e reparação em danos morais. 

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito da causa. 

3. No mérito a ação é procedente. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova de acordo com o art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja 

em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. O Reclamante 

alega na data de 23/03/2018 que firmou contrato de empréstimo perante o 

banco Reclamado (contrato nº 896970853), cujo pagamento se daria 

mediante desconto em folha de pagamento de 53 (cinquenta e três 

parcelas), no valor de R$ 197,88 (cento e noventa e sete reais e oitenta e 

oito centavos). Narra que em 04/05/2018 notificou a Reclamada para que, 

dentre outros pedidos, enviasse o boleto para quitação do contrato 

supramencionado. Alega que conferiu o prazo de 20 (vinte) dias para 

cumprimento do pedido e que se esgotou em 24/05/2018 sem que o banco 

atendesse sua solicitação. Portanto, pede a determinação para que a 

Reclamada forneça o citado documento, bem como o repare pelo dano 

moral que alega ter sofrido ante a falha na prestação de serviço alegada. 

O pedido de tutela de urgência foi concedido na decisão de Id nº 

25853125. Na contestação a Reclamada alega ausência de pretensão 

resistida, nega a falha na prestação de serviço e, portanto, o dever de 

reparação em danos morais. Da análise das provas produzidas nos autos, 

pode-se inferir de modo claro que ocorreu falha na prestação de serviço 

na medida em que o banco demandado deixou de enviar o boleto de 

quitação do contrato nº 896970853 após solicitação do 

Reclamante/cliente. Frise-se que mesmo depois de concedida a tutela de 

urgência para que o banco promovesse o envio de boleto de quitação do 

contrato objeto da lide, a Reclamada somente deu cumprimento à ordem na 

data de 13/02/2020. É dizer, a Reclamada demonstra claramente o 

desprezo pelos direitos de seu consumidor e pela ordem judicial emanada 

por este juízo. Dessa forma, impõe a confirmação das tutelas de urgência 

concedidas nos Id. nº 25853125 e 27337585 e a falha na prestação de 

serviço perpetrada pela Reclamada, e, consequentemente o dever de 

reparar o Reclamante pelos danos morais sofridos. A falha na prestação 

de serviço implica o dever de indenizar por dano extrapatrimonial, 
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conforme tem reiteradamente decidido os tribunais, porquanto se identifica 

uma ofensa à dignidade do consumidor quando o agente prestador do 

serviço usa e abusa de condutas que menosprezam ou fazem pouco do 

direito do outro. Ao deixar de encaminhar o documento solicitado com o 

valor de quitação contratual, mesmo após haver determinação judicial, 

incorreu o Banco reclamado em falha na prestação do serviço. Calha a 

lição de Cláudia Lima Marques que, ao tratar do princípio da boa-fé, 

assenta: “... significa atuação refletida, uma atuação refletindo, pensando 

no outro, no parceiro contratual respeitando-o, respeitando seus 

interesses legítimos, suas expectativas razoáveis, seus direitos, agindo 

com lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem qualquer lesão ou 

desvantagem excessiva, cooperando para atingir o bom fim das 

obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a realização dos 

interesses das partes” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 5ª 

ed. RT, pág. 216), 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, não é crível que a Reclamada não 

zele pelo serviço prestado ao seu consumidor, especialmente, quanto 

solicitada a promoção de ato a que tem direito, no caso, a expedição de 

boleto para quitação de contrato de empréstimo. 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, tendo como norte os princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade) estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Por fim, 

impõe destacar que em que pese tenha sido deferida tutela de urgência 

nos Ids. 25853125 e 27337585 dos autos a Reclamada somente deu 

cumprimento às ordens mencionadas na data de 13/02/2020, ou seja, 

muito após os prazos estabelecidos. Dessa forma, impõe condenar a 

parte ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

astreintes. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido do Reclamante CELSO AUGUSTO DE 

MELLO apenas para CONFIRMAR as tutelas de urgências concedidas nos 

Ids nº 25853125 e 27337585, bem como para CONDENAR o Reclamado 

BANCO DO BRASIL S/A a reparar danos morais que arbitro na importância 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente 

pelo IGPMG/FGV a partir do arbitramento, mais juros de 1% a partir da 

citação. OPINO, ainda, pela CONDENAÇÃO do Reclamado ao pagamento 

da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de astreintes. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Sentença submetida à apreciação e homologação do Exmo. Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. JOÃO 

ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE. Camila Silva de Souza Juíza Leiga 

do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004083-61.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA ELIZABETH MILANEZI DE PAULA REQUERIDO: 

LATAM AIRLINES GROUP S/A, DESTA TURISMO AGENCIA DE VIAGEM 

EIRELI - ME I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de reclamação 

cível na qual alega o reclamante que seu voo de volta contratado junto às 

requeridas sofreu alterações unilaterais consistente na mudança da data 

do voo, sendo alterado para após 4 dias da data inicialmente contratada, 

sem qualquer justificativa. Ao final o autor pugnou pela condenação 

solidária das Requeridas ao pagamento de indenização pelos danos 

materiais sofridos no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), bem como ao 

pagamento de indenização pelos morais sofridos. 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 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. Decreto a revelia da 2ª Reclamada, pois a 

requerida, embora tenha comparecido a audiência de conciliação, não 

apresentou defesa até a presente data. O art. 344 do CPC/2015 dispõe 

que: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. 

Contudo, deixo de aplicar os efeitos da revelia ante a pluralidade de réus e 

tendo um deles apresentado defesa, nos termos do Art. 345, inciso I do 

CPC. 3. Rejeito o pedido de suspensão do processo formulado pela 1ª 

Reclamada, haja vista que os prazos processuais estão suspensos, no 

termo da Portaria Conjunta nº. 281/2020 da Presidência do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e Corregedoria-Geral de Justiça. 4. 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 no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. 5. No mérito a pretensão merece 

juízo de Parcial Procedência. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência da consumidora, onde as 

partes reclamadas estão mais aptas a em o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbindo às reclamadas 

provarem a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedoras 

de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a 

sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Verifica-se que a reclamante adquiriu passagem aérea perante a 

Reclamada correspondente ao trecho Belo Horizonte/MG - Cuiabá/MT, com 

embarque previsto para as 14h35min do dia 06/01/2020 e chegada ao 

destino às 18h10min. Contudo, a Autora alega que o voo inicialmente 

contratado sofreu alteração unilateral, sendo que as Reclamadas 

ofereceram somente a disponibilidade de voo para o dia 10/01/2020. Em 

sua defesa a 1ª Requerida aduziu, em síntese, que não possui 

responsabilidade no caso em tela, haja vista que os bilhetes adquiridos 

foram utilizados pela Reclamante. No entanto, da análise dos autos e dos 

documentos anexos, constata-se que o itinerário incialmente contratado 

previa a partida no voo LA 3203 para o dia 06/01/2020, porém, sem 

qualquer explicação houve a alteração do referido voo para o dia 

10/01/2020. Portanto, resta clara a ocorrência da falha na prestação dos 

serviços e a consequente a obrigação das reclamadas à reparação dos 

danos de ordem moral causado à reclamante. Com efeito, a 

responsabilidade das reclamadas como fornecedoras de serviços é 

objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 
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reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo elas se desincumbido do ônus que 

lhes cabia, devem ser responsabilizadas pelos danos causados à parte 

reclamante. Assim sendo, é incontroverso nos autos que a parte 

reclamante contratou os serviços de transporte aéreo das requeridas e 

que estes serviços não foram prestados nos limites do contrato, já que 

houve alterações unilaterais, não tendo sido cumpridas as normas 

estabelecidas pela Anac (Resolução nº 141/2010). Logo, não há que se 

falar em inocorrência de danos morais à parte reclamante, isso porque o 

alteração unilateral do itinerário contratado lhe causou transtorno, 

cansaço, frustração e desconforto, uma vez que fora surpreendida com a 

deficiente prestação de serviços contratados. Mais do que isso, ocorreu 

quebra da boa-fé, que para Cláudia Lima Marques que, ao tratar do 

princípio, assenta: “... significa atuação refletida, uma atuação refletindo, 

pensando no outro, no parceiro contratual respeitando-o, respeitando 

seus interesses legítimos, suas expectativas razoáveis, seus direitos, 

agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem qualquer lesão ou 

desvantagem excessiva, cooperando para atingir o bom fim das 

obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a realização dos 

interesses das partes” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 5ª 

ed. RT, pág. 216), O dano moral experimentado pela parte reclamante 

exsurge da falha na prestação do serviço da reclamada. Nesse sentido, 

verbis: “Ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. INDENIZAÇÃO. 

CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. A 

responsabilidade das empresas de transporte aéreo é objetiva (art. 14 do 

CDC), somente podendo ser elidida por culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro. Excludente suscitada pela ré, correspondente a alteração na 

malha aérea, que não restou comprovada. Ônus probatório que recaía 

sobre a demandada e do qual não se desincumbiu (art. 333, II, do CPC). 2. 

Danos materiais evidenciados na espécie. Dever de restituição da 

importância despendida com alimentação. 3. Danos morais que 

independem da prova do efetivo prejuízo, pois já trazem em si estigma de 

lesão. Quantum indenizatório fixado na sentença reduzido. Observância 

dos parâmetros fixados por este órgão fracionário em casos semelhantes. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70045554888, 

Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz 

Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 29/02/2012) (grifei) No que 

pertine aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo 

inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 

186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, 

uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O 

dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um 

bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa 

forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e 

dissabores causados a parte reclamante em razão da falha na prestação 

do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, 

a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da 

verificação da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, em observância aos princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por fim, 

rejeita-se o pedido de indenização por danos materiais, vez que a parte 

Autora não acostou qualquer documento que pudesse comprovar que 

realmente teve que desembolsar o importe de R$ 300,00 (trezentos reais) 

com gastos devido a ter comparecido ao aeroporto no dia 06/01/2020. 

Importante consignar que os danos materiais não comportam presunção e 

devem ser devidamente comprovados nos autos. III - DISPOSITIVO Posto 

isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM 

PARTE dos pedidos formulados por MARIA ELIZABETH MILANEZI DE 

PAULA em face de LATAM AIRLINES GROUP S/A. e DESTA TURISMO 

AGENCIA DE VIAGEM EIRELI - ME para CONDENAR solidariamente as 

Reclamadas a pagarem à Autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 

título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá/MT, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017151-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY GUIA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROSSI DA SILVA OAB - MT19530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR FERREIRA 99728036191 (REU)

 

PROCESSO n. 1017151-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDINEY GUIA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ROSSI DA 

SILVA POLO PASSIVO: VALDEIR FERREIRA 99728036191 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: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 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: 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)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar o extrato atualizado emitido pelo SPC/SERASA, bem como 

a procuração e comprovante de endereço atualizado, 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

Despacho 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)
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Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, acostar cópia do comprovante de residência em seu próprio nome 

(correspondência comercial) ou comprovar vínculo com o terceiro, do qual 

consta o nome no comprovante de endereço apresentado, bem como 

indicar o pedido de tutela antecipada, 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: 1017163-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISLEINE APARECIDA FERNANDES DA SILVA (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)

 

PROCESSO n. 1017163-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GISLEINE 

APARECIDA FERNANDES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA POLO PASSIVO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 09/06/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017172-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO PEDROSO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017172-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SILVANO 

PEDROSO DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017174-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDINO AQUINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017174-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OSVALDINO 

AQUINO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR 

BERNARDINELLI DACACHE 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: 5ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017191-60.2020.8.11.0001

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:

A3 EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1017191-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ASSOCIACAO 

DOS MORADORES DO BAIRRO JARDIM ITALIA II ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ALESSANDRA VEIGA BERTAIA POLO PASSIVO: A3 

EMPREENDIMENTOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 09/06/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017196-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSETE XAVIER DE SOUZA DA CONCEICAO (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:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017196-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSETE XAVIER 

DE SOUZA DA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO 

PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 09/06/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003936-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE SOUZA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM OAB - MT0021353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

MRV PRIME PROJETO MT J INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRO MARTINES GONCALVES DE 

AMORIM, 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: 

03/10/2019 Hora: 16:50 (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 
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importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. CUIABÁ, 11 

de setembro de 2019 Gestora Judiciária Autorizado pelo Provimento 

55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014382-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA PAPA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOAO 

ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1014382-34.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.481,69 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARCIO DA SILVA 

PAPA Endereço: RUA BEM-TE-VI, 43, DOUTOR FÁBIO LEITE II, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78052-244 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

Endereço: BANCO BRADESCO, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO JUNTADA NO MOVIMENTO 

ANTERIOR COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do 

art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 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 

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016647-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONISE DO CARMO TEIXEIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOAO 

ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1016647-09.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 3.128,68 ESPÉCIE: [Juros]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: 

STUDIO S FORMATURAS EIRELI Endereço: RUA MIRANDA REIS, 328f, 

POÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-640 POLO PASSIVO: Nome: JONISE 

DO CARMO TEIXEIRA RODRIGUES Endereço: RUA GUIRATINGA, 01, QD 

60, COHAB MARECHAL RONDON, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 

78180-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. AR NEGATIVO 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

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

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

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

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

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

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

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

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

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

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

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 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 

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: 1020892-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ALVES LIMA (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:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 1020892-63.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.692,49 POLO 

ATIVO: Nome: JOELSON ALVES LIMA Endereço: RUA DUARTE, 185, 

QUADRA 11, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO, RUA BARÃO 

DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 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 

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: 1020892-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ALVES LIMA (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:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 1020892-63.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.692,49 POLO 

ATIVO: Nome: JOELSON ALVES LIMA Endereço: RUA DUARTE, 185, 

QUADRA 11, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO, RUA BARÃO 

DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 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 

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: 1015546-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1015546-34.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 19.960,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 
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ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JESUS JOSE DE SOUZA 

Endereço: RUA VINTE, casa 18, Quadra 211, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78099-100 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: Rua Vereador João Barbosa 

Caramuru, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

Bandeirantes, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 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, 28 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, 

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: 1006762-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO VIEIRA BALDINI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT14548-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))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO DIAS FERREIRA, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 22/10/2019 

Hora: 14:20 (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. , 25 de setembro de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006762-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO VIEIRA BALDINI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT14548-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 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1006762-68.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 15.000,00 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Bancários, Financiamento de 

Produto]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: MAURO VIEIRA BALDINI Endereço: RUA TRÊS, 26, Setor 

Centro Sul, MORADA DO OURO - SETOR CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78053-208 POLO PASSIVO: Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1731, Bosque 

da Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-030 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, 28 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, 

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: 1007070-07.2019.8.11.0001

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:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FLAVIO ALVES CARVALHO, de 
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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: 23/10/2019 Hora: 

11:10 (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. , 11 de setembro de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003741-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PACHECO DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PACHECO DE REZENDE OAB - MT3244-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDSON PACHECO DE REZENDE, 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: 03/10/2019 Hora: 

12:00 (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. , 17 de setembro de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003819-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA OAB - MT16363-O 

(ADVOGADO(A))

Rubia Simone Leventi OAB - MT13463-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1003819-78.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

GILMAR RODRIGUES DA CRUZ Endereço: RUA N, 14, Quadra 39, JARDIM 

PRIMEIRO DE MARÇO, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-628 POLO PASSIVO: 

Nome: Aguas Cuiabá S/A Endereço: AVENIDA GONÇALO ANTUNES DE 

BARROS, 3196, CARUMBÉ, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-667 

DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - GILMAR RODRIGUES DA CRUZ 

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: 23/01/2020 Hora: 16:00 , 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, 19 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: 1008645-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIANDERSON VILELA ESPERIDIAO DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS CAMILA GOMES DE MORAES 03792010119 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON AMARAL ROSA OAB - MT26045-O (ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ANTONIO GASPAR DA 

SILVA, de conformidade com o despacho abaixo transcrito, para 

comparecer à audiência de conciliação designada, acompanhada de 

advogado(s) ou defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência que se realizará no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC 

Data: 31/10/2019 Hora: 15:30 (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, 
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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. , 27 de 

setembro de 2019 Gestora Judiciária Autorizado pelo Provimento 

55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008645-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIANDERSON VILELA ESPERIDIAO DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS CAMILA GOMES DE MORAES 03792010119 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON AMARAL ROSA OAB - MT26045-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. 

1008645-50.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 4.581,40 ESPÉCIE: 

[Cheque]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: DIANDERSON VILELA ESPERIDIAO DE SA Endereço: Rua 

Marechal Floriano Peixoto, 132, Duque de Caxias, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-395 POLO PASSIVO: Nome: THAIS CAMILA GOMES DE MORAES 

03792010119 Endereço: RUA MANUEL FRANCISCO DE PAULA, 574, (LOT 

C SUL), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-065 

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, 28 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, 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: 1017214-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIFER SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1017214-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JENNIFER SILVA 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003819-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA OAB - MT16363-O 

(ADVOGADO(A))

Rubia Simone Leventi OAB - MT13463-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1003819-78.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

GILMAR RODRIGUES DA CRUZ Endereço: RUA N, 14, Quadra 39, JARDIM 

PRIMEIRO DE MARÇO, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-628 POLO PASSIVO: 

Nome: Aguas Cuiabá S/A Endereço: AVENIDA GONÇALO ANTUNES DE 

BARROS, 3196, CARUMBÉ, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-667 

DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - GILMAR RODRIGUES DA CRUZ 

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: 23/01/2020 Hora: 16:00 , 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, 19 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 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007686-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/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))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES PONTES 

JUNIOR, de conformidade com o despacho abaixo transcrito, para 

comparecer à audiência de conciliação designada, acompanhada de 

advogado(s) ou defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência que se realizará no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC 

Data: 29/10/2019 Hora: 11:30 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão 

de Infantaria Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, 

presumir-se-ão aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos 

alegados pela requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o 

requerido oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, 

formulará seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico 

(Art. 278 do CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência 

de Instrução e Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção 

do processo, com a condenação do Promovente no pagamento das 

custas, na forma do art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não 

comparecimento do Promovido à Audiência de Instrução e Julgamento 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. , 26 de 

setembro de 2019 Gestora Judiciária Autorizado pelo Provimento 

55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010611-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCAS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 14/11/2019 

Hora: 11:10 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 

275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão 

aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados pela 

requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido 

oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada 

de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, formulará 

seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do 

CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e 

Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, 

com a condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do 

art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CUIABÁ, 10 de outubro de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017219-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DELMA DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA OAB - MT13510/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017219-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DELMA DA 

SILVA ROSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIAM CARLA IGNACIO 

VIEIRA POLO PASSIVO: E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - 

EPP FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

09/06/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006196-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ALVES RIGONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 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. 

1006196-22.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 13.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ANDREIA ALVES RIGONE Endereço: AVENIDA 

HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, - DE 1207/1208 A 5100/5101, 

BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: 13ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA, 

AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 5001, BOSQUE DA 

SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-901 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, 28 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 
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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: 1017225-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017225-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MELQUISEDEC 

JOSE ROLDAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MELQUISEDEC JOSE 

ROLDAO 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: 5ª JEC Data: 09/06/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009570-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO BORGES PORTO, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 07/11/2019 

Hora: 10:10 (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. , 1 de outubro de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017226-20.2020.8.11.0001

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:

ANALIR SANTANA DA SILVA (REU)

WALTER LUIS DA SILVA MATOS (REU)

WILZA KELLY DA SILVA MATOS (REU)

RODRIGO LUIZ DA SILVA MATOS (REU)

 

PROCESSO n. 1017226-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ASSOCIACAO 

DOS MORADORES DO BAIRRO JARDIM ITALIA II ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ALESSANDRA VEIGA BERTAIA POLO PASSIVO: RODRIGO 

LUIZ DA SILVA MATOS e outros (3) 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: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009570-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} PROCESSO n. 

1009570-46.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Material, Indenização 

por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: DANILO SANTOS NASCIMENTO Endereço: RUA 17, 92, QUADRA 

31, JARDIM VITORIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-170 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, - ATÉ 

1745/1746, PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-300 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, 28 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 
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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: 1010743-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO BORGES PORTO, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/11/2019 

Hora: 09:20 (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. , 10 de outubro de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010743-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} PROCESSO n. 

1010743-08.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: FLAVIA COSTA DOS SANTOS Endereço: RUA 317, 

20, TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-170 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, - ATÉ 

1745/1746, PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-300 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, 28 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, 

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: 1009941-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEMORA YASMIN STELLE RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-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. 

1009941-10.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.200,61 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: NEMORA YASMIN STELLE RONDON Endereço: RUA 

A, 3, QUADRA 17, NOVA ESPERANÇA, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-000 

POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, 

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, 28 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 
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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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017820-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1017820-68.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

11.000,00 POLO ATIVO: Nome: CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS 

Endereço: RUA SETE, casa 11, MORADA DO OURO - SETOR OESTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78053-035 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: RUA VEREADOR 

JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-040 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 28 de abril de 2020. (Assinado 

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

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010741-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO DA SILVA CAMPOS (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))

 

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. 

1010741-38.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: EDEVALDO DA SILVA CAMPOS Endereço: RUA 

QUATORZE, 26, OSMAR CABRAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-170 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 

184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-040 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, 28 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, 

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: 1017235-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE CRISTINA BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017235-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANE 

CRISTINA BISPO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDNALDO 

GONCALVES AGUIAR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017236-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO MUNIZ BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017236-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIEGO MUNIZ 

BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 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: 5ª JEC Data: 09/06/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005670-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE REIS DE OLIVEIRA (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:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARA YANE BARROS SAMANIEGO, 

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS, 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: 15/10/2019 Hora: 16:30 (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. , 13 de setembro de 2019 Gestora Judiciária Autorizado pelo 

Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009046-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA DE FREITAS FIALHO OAB - MT26058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CLAUDIO PALLADINO JUNIOR (REQUERIDO)

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NUBIA DE FREITAS FIALHO, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 05/11/2019 

Hora: 17:20 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 

275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão 

aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados pela 

requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido 

oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada 

de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, formulará 

seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do 

CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e 

Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, 

com a condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do 

art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CUIABÁ, 30 de setembro de 2019 Gestora 

Judiciária Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017246-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA AMALIA ALVES OAB - MT9534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017246-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDECY 

RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA 

AMALIA ALVES POLO PASSIVO: BMG LEASING SA ARRENDAMENTO 

MERCANTIL 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: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 28 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017247-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017247-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SEBASTIANA DA 

SILVA NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES 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: 

5ª JEC Data: 09/06/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 28 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001542-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSCARLINA DE JESUS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

HELIDA CRISTINA FERNANDES DE JESUS NEVES OAB - MT14498-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIETE AIR FRANCE (REQUERIDO)

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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 275, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} PROCESSO n. 

1001542-55.2020.8.11.0001 Valor da causa: R$ 15.619,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Atraso de vôo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: OSCARLINA DE JESUS 

Endereço: RUA DAS PÉROLAS, 500, ED MIAMI GARDENS APTO 101, 

BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-090 POLO PASSIVO: 

Nome: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

Endereço: RUA DAS FIGUEIRAS, 501, 8 ANDAR, JARDIM, SANTO ANDRÉ - 

SP - CEP: 09080-370 Nome: SOCIETE AIR FRANCE Endereço: AVENIDA 

CHEDID JAFET, 222, BLOCO B CONJ 21 E 22, VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO 

- SP - CEP: 04551-065 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, 28 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, 

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Trata-se de “RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” na qual busca a 

reclamante que seja a reclamada compelida a efetuar o desbloqueio do 

cartão e da conta corrente. O pleito merece acolhimento. Com efeito, para 

a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola dos autos 

há documentação bastante capaz de conduzir à verossimilhança da 

alegação vertida na inicial, porquanto resta demonstrada o bloqueio da 

conta da reclamante. Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o 

deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe 

apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com 

razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. 

Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR ao 

reclamado que realize o DESBLOQUEIO, imediatamente, do cartão e da 

conta corrente nº 16.766-5, sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento. Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se no plantão. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008645-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIANDERSON VILELA ESPERIDIAO DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS CAMILA GOMES DE MORAES 03792010119 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON AMARAL ROSA OAB - MT26045-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte 

recorrente, nos termos do art. 99 do CPC, dispensando-a tão somente do 

pagamento do preparo do recurso. Estando tempestivo o recurso 

inominado interposto pela parte, recebo o recurso nos efeitos devolutivo e 

suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem a colação 

destas, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal do Estado, grafando 

as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007953-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINO ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA MARTINS OAB - MT21836-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte 

recorrente, nos termos do art. 99 do NCPC, dispensando-a tão somente do 

pagamento do preparo do recurso. Estando tempestivo o recurso 

inominado interposto pela parte autora, recebo-o nos efeitos devolutivo e 

suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as contrarrazões se 

encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. Turma Recursal do 

Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos 

Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017163-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISLEINE APARECIDA FERNANDES DA SILVA (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)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS
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D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO 

DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ajuizada por GISLEINE APARECIDA FERNANDES DA SILVA em 

desfavor de UNIMED CUIABÁ - Cooperativa de Trabalho Médico. Ressai da 

inicial que a Reclamante é beneficiária de plano de saúde junto à 

Reclamada. Relata a autora que possui QUADRO DEPRESSIVO 

RECORRENTE CID F33.2. Sendo assim, o médico responsável indicou o 

tratamento através de ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA, a 

ELETROCONVULSOTERAPIA, em caráter de urgência. No entanto, 

encaminhada a solicitação para a realização das sessões, a autora teve a 

negativa de cobertura contratual, com a justificativa de que o 

procedimento não consta no rol de cobertura obrigatória pelo plano de 

saúde. Pois bem. Com efeito, entendo que se revelam presentes os 

requisitos aptos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela 

vindicada no caso em comento. Analisando minuciosamente os autos, 

evidencio que razão assiste a parte reclamante, uma vez que necessita 

da cobertura do plano para realizar as sessões indicadas pelo médico 

responsável, conforme documentos que instruem a vestibular. O direito à 

saúde representa consequência constitucional indissociável do direito à 

vida. O direito subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica 

indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria 

Constituição Federal de nosso país (art. 196). Ademais, o indeferimento da 

tutela antecipada, que pode agravar sobremodo o estado de saúde da 

reclamante, seria, por seus efeitos possivelmente irreversíveis, a mais 

absoluta das iniquidades, por tornar completamente ineficaz uma possível 

sentença condenatória. Notadamente no caso destes autos, acompanho o 

entendimento jurisprudencial dominante, no seguinte sentido: “Seguro 

saúde. Ação de Obrigação de fazer c.c indenização pro danos morais e 

materiais. Autor portador de quadro de pleurite de repetição. Negativa do 

plano de saúde em custear o exame de “análise molecular de DNA para 

Painel de genes oncológicos”. Inadmissibilidade. Prescrição médica. 

Presença dos requisitos do art. 300 e seguintes do CPC/2015. Prevalência, 

ao menos em princípio, da indicação médica para a realização do exame. 

Incidência das Súmulas nº 96 e 102 desta Corte. Tutela concedida para 

obrigar a ré a custear o exame. Decisão reformada. Agravo provido.” 

(TJSP – AI 2140120-06.2016.8.26.0000 – 3ª Câmara de Direito Privado, 

Rel. Alexandre Marcondes, p. 8.6.2017).” Posto isto, DEFIRO 

PARCIALMENTE a liminar pretendida para determinar a empresa reclamada 

UNIMED CUIABÁ - Cooperativa de Trabalho Médico que AUTORIZE 

IMEDIATAMENTE a realização das 25 (vinte e cinco) sessões de 

E S T I M U L A Ç Ã O  M A G N É T I C A  T R A N S C R A N I A N A 

(ELETROCONVULSOTERAPIA), solicitadas pelo médico responsável da 

reclamante, sob pena de aplicação de multa em caso de descumprimento 

da decisão. Cite-se a parte reclamada. Conste na carta de citação as 

consequências para o caso de ausência, o prazo para apresentar defesa, 

a advertência de que poderá haver a inversão do ônus da prova por se 

tratar de relação de consumo e ainda que, em se tratando de pessoa 

jurídica, esta poderá ser representada na audiência por preposto. 

Intimem-se. Cumpra-se com urgência pelo Oficial de Justiça Plantonista. 

Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012675-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL PALOMARES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte 

recorrente, nos termos do art. 99 do CPC, dispensando-a tão somente do 

pagamento do preparo do recurso. Estando tempestivo o recurso 

inominado interposto pela parte, recebo o recurso nos efeitos devolutivo e 

suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem a colação 

destas, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal do Estado, grafando 

as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015546-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (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

 

D E C I S Ã O Defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte 

recorrente, nos termos do art. 99 do CPC, dispensando-a tão somente do 

pagamento do preparo do recurso. Estando tempestivo o recurso 

inominado interposto pela parte, recebo o recurso nos efeitos devolutivo e 

suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem a colação 

destas, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal do Estado, grafando 

as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006762-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO VIEIRA BALDINI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT14548-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):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e devidamente preparado, recebo o recurso nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte recorrida para 

apresentar as contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou 

sem a colação destas, remetam-se os autos à eg. Turma Recursal do 

Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos 

Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007070-07.2019.8.11.0001

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:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte 

recorrente, nos termos do art. 99 do CPC, dispensando-a tão somente do 

pagamento do preparo do recurso. Estando tempestivo o recurso 

inominado interposto pela parte, recebo o recurso nos efeitos devolutivo e 

suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem a colação 

destas, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal do Estado, grafando 

as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003741-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PACHECO DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PACHECO DE REZENDE OAB - MT3244-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS
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D E C I S Ã O Defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte 

recorrente, nos termos do art. 99 do CPC, dispensando-a tão somente do 

pagamento do preparo do recurso. Estando tempestivo o recurso 

inominado interposto pela parte, recebo o recurso nos efeitos devolutivo e 

suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem a colação 

destas, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal do Estado, grafando 

as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009159-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE LIMA DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte 

recorrente, nos termos do art. 99 do NCPC, dispensando-a tão somente do 

pagamento do preparo do recurso. Estando tempestivo o recurso 

inominado interposto pela parte autora, recebo-o nos efeitos devolutivo e 

suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as contrarrazões se 

encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. Turma Recursal do 

Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos 

Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009149-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DIAS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte 

recorrente, nos termos do art. 99 do CPC, dispensando-a tão somente do 

pagamento do preparo do recurso. Estando tempestivo o recurso 

inominado interposto pela parte, recebo o recurso nos efeitos devolutivo e 

suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem a colação 

destas, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal do Estado, grafando 

as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006186-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAELLUN LUCAS DE ARAUJO QUEIROZ (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):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte 

recorrente, nos termos do art. 99 do CPC, dispensando-a tão somente do 

pagamento do preparo do recurso. Estando tempestivo o recurso 

inominado interposto pela parte, recebo o recurso nos efeitos devolutivo e 

suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem a colação 

destas, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal do Estado, grafando 

as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006196-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ALVES RIGONE (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

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e devidamente preparado, recebo o recurso nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte recorrida para 

apresentar as contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou 

sem a colação destas, remetam-se os autos à eg. Turma Recursal do 

Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos 

Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007686-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/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):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte 

recorrente, nos termos do art. 99 do CPC, dispensando-a tão somente do 

pagamento do preparo do recurso. Estando tempestivo o recurso 

inominado interposto pela parte, recebo o recurso nos efeitos devolutivo e 

suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem a colação 

destas, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal do Estado, grafando 

as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010655-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINETE DA SILVA ROSA ALMEIDA (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:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e seu respectivo preparo, recebo-o nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as 

contrarrazões se encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. 

Turma Recursal do Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1010611-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCAS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e devidamente preparado, recebo o recurso nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte recorrida para 

apresentar as contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou 

sem a colação destas, remetam-se os autos à eg. Turma Recursal do 

Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos 

Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009941-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEMORA YASMIN STELLE RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-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

 

D E C I S Ã O Defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte 

recorrente, nos termos do art. 99 do CPC, dispensando-a tão somente do 

pagamento do preparo do recurso. Estando tempestivo o recurso 

inominado interposto pela parte, recebo o recurso nos efeitos devolutivo e 

suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem a colação 

destas, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal do Estado, grafando 

as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009570-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e devidamente preparado, recebo o recurso nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte recorrida para 

apresentar as contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou 

sem a colação destas, remetam-se os autos à eg. Turma Recursal do 

Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos 

Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010743-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e devidamente preparado, recebo o recurso nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte recorrida para 

apresentar as contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou 

sem a colação destas, remetam-se os autos à eg. Turma Recursal do 

Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos 

Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007021-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY COSTA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO EMILIO GARCIA DE MORAES CHAGAS OAB - MT16605/O 

(ADVOGADO(A))

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte 

recorrente, nos termos do art. 99 do CPC, dispensando-a tão somente do 

pagamento do preparo do recurso. Estando tempestivo o recurso 

inominado interposto pela parte, recebo o recurso nos efeitos devolutivo e 

suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem a colação 

destas, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal do Estado, grafando 

as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005857-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Ceres Bilate Baracat (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte 

recorrente, nos termos do art. 99 do CPC, dispensando-a tão somente do 

pagamento do preparo do recurso. Estando tempestivo o recurso 

inominado interposto pela parte, recebo o recurso nos efeitos devolutivo e 

suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem a colação 

destas, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal do Estado, grafando 

as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012944-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO DOMINGUES FRANQUELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 
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parte reclamada e seu respectivo preparo, recebo-o nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as 

contrarrazões se encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. 

Turma Recursal do Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013979-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE CARVALHO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e seu respectivo preparo, recebo-o nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as 

contrarrazões se encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. 

Turma Recursal do Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005930-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL EDUARDO RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELZA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11642-O (ADVOGADO(A))

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS OAB - MT13212-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS OAB - MT24243/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e seu respectivo preparo, recebo-o nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as 

contrarrazões se encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. 

Turma Recursal do Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011007-25.2019.8.11.0001

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:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e seu respectivo preparo, recebo-o nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as 

contrarrazões se encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. 

Turma Recursal do Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013804-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MAURICIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e devidamente preparado, recebo o recurso nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte recorrida para 

apresentar as contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou 

sem a colação destas, remetam-se os autos à eg. Turma Recursal do 

Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos 

Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011101-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARIA RIBEIRO ARRUDA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte 

recorrente, nos termos do art. 99 do CPC, dispensando-a tão somente do 

pagamento do preparo do recurso. Estando tempestivo o recurso 

inominado interposto pela parte autora, recebo-o nos efeitos devolutivo e 

suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as contrarrazões se 

encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. Turma Recursal do 

Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos 

Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010666-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA DE PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e seu respectivo preparo, recebo-o nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as 

contrarrazões se encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. 

Turma Recursal do Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004983-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIOMAR VIANA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA OAB - MT25020-O (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 Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e devidamente preparado, recebo o recurso nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte recorrida para 

apresentar as contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou 

sem a colação destas, remetam-se os autos à eg. Turma Recursal do 
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Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos 

Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003996-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE OQUIZAEL CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e devidamente preparado, recebo o recurso nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte recorrida para 

apresentar as contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou 

sem a colação destas, remetam-se os autos à eg. Turma Recursal do 

Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos 

Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005530-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALIBERTO JANUARIO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA OAB - MT21286-O (ADVOGADO(A))

JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO OAB - MT5486-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e seu respectivo preparo, recebo-o nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as 

contrarrazões se encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. 

Turma Recursal do Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013395-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENTINO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR MULLER COUTINHO OAB - MT10889-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte 

recorrente, nos termos do art. 99 do CPC, dispensando-a tão somente do 

pagamento do preparo do recurso. Estando tempestivo o recurso 

inominado interposto pela parte, recebo o recurso nos efeitos devolutivo e 

suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem a colação 

destas, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal do Estado, grafando 

as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008224-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER ROBERTO RODRIGUES DE PADUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOS SANTOS LIMA OAB - MT18087-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):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e seu respectivo preparo, recebo-o nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as 

contrarrazões se encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. 

Turma Recursal do Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006181-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMENAIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA OAB - MT0012067S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e seu respectivo preparo, recebo-o nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as 

contrarrazões se encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. 

Turma Recursal do Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013205-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CRUZ FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (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):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte 

recorrente, nos termos do art. 99 do CPC, dispensando-a tão somente do 

pagamento do preparo do recurso. Estando tempestivo o recurso 

inominado interposto pela parte, recebo o recurso nos efeitos devolutivo e 

suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem a colação 

destas, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal do Estado, grafando 

as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014158-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE BARBOSA WADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS
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D E C I S Ã O Defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte 

recorrente, nos termos do art. 99 do CPC, dispensando-a tão somente do 

pagamento do preparo do recurso. Estando tempestivo o recurso 

inominado interposto pela parte, recebo o recurso nos efeitos devolutivo e 

suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem a colação 

destas, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal do Estado, grafando 

as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014728-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE PEREIRA CIRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte 

recorrente, nos termos do art. 99 do CPC, dispensando-a tão somente do 

pagamento do preparo do recurso. Estando tempestivo o recurso 

inominado interposto pela parte, recebo o recurso nos efeitos devolutivo e 

suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem a colação 

destas, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal do Estado, grafando 

as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013336-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e devidamente preparado, recebo o recurso nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte recorrida para 

apresentar as contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou 

sem a colação destas, remetam-se os autos à eg. Turma Recursal do 

Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos 

Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008214-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVALDA ARAUJO DE SOUZA PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NUNES OAB - MT14676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte 

recorrente, nos termos do art. 99 do CPC, dispensando-a tão somente do 

pagamento do preparo do recurso. Estando tempestivo o recurso 

inominado interposto pela parte, recebo o recurso nos efeitos devolutivo e 

suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem a colação 

destas, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal do Estado, grafando 

as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014708-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HOMERO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte 

recorrente, nos termos do art. 99 do NCPC, dispensando-a tão somente do 

pagamento do preparo do recurso. Estando tempestivo o recurso 

inominado interposto pela parte autora, recebo-o nos efeitos devolutivo e 

suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as contrarrazões se 

encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. Turma Recursal do 

Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos 

Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012775-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAN FELIPE OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e seu respectivo preparo, recebo-o nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as 

contrarrazões se encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. 

Turma Recursal do Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012868-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e seu respectivo preparo, recebo-o nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as 

contrarrazões se encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. 

Turma Recursal do Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006553-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGUES NUNES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte 

recorrente, nos termos do art. 99 do CPC, dispensando-a tão somente do 

pagamento do preparo do recurso. Estando tempestivo o recurso 

inominado interposto pela parte, recebo o recurso nos efeitos devolutivo e 

suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem a colação 

destas, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal do Estado, grafando 

as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010741-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO DA SILVA CAMPOS (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):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e devidamente preparado, recebo o recurso nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte recorrida para 

apresentar as contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou 

sem a colação destas, remetam-se os autos à eg. Turma Recursal do 

Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos 

Reis

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008422-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DUTRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERASMO GONCALO DE SOUZA OAB - MT21089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e seu respectivo preparo, recebo-o nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as 

contrarrazões se encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. 

Turma Recursal do Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002737-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SERRA SHINIKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e seu respectivo preparo, recebo-o nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as 

contrarrazões se encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. 

Turma Recursal do Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009258-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUESSUEL LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAISON PIMENTA RIBEIRO MOTTA OAB - MT11748/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):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e seu respectivo preparo, recebo-o nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as 

contrarrazões se encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. 

Turma Recursal do Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013964-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA VILLELA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARLOS PEIXOTO OAB - MT22408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

123 VIAGENS E TURISMO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO OAB - MG129459 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e seu respectivo preparo, recebo-o nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as 

contrarrazões se encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. 

Turma Recursal do Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012970-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HOSANNA DE SANTANA FAVARON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e seu respectivo preparo, recebo-o nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as 

contrarrazões se encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. 

Turma Recursal do Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015365-33.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

SANDROMAR DA SILVA SALAZAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e seu respectivo preparo, recebo-o nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as 

contrarrazões se encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. 

Turma Recursal do Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015307-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DA SILVVA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-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))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e seu respectivo preparo, recebo-o nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as 

contrarrazões se encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. 

Turma Recursal do Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016490-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE ALMEIDA COSTA (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):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e seu respectivo preparo, recebo-o nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as 

contrarrazões se encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. 

Turma Recursal do Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013505-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE SOUZA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e seu respectivo preparo, recebo-o nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as 

contrarrazões se encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. 

Turma Recursal do Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003998-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIL DA SILVA CONCEICAO (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

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e seu respectivo preparo, recebo-o nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as 

contrarrazões se encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. 

Turma Recursal do Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014453-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MARCELLA SOUZA CURVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e seu respectivo preparo, recebo-o nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as 

contrarrazões se encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. 

Turma Recursal do Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007890-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE STEFANI DE SOUZA CRUZ (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:

COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte 

recorrente, nos termos do art. 99 do NCPC, dispensando-a tão somente do 

pagamento do preparo do recurso. Estando tempestivo o recurso 

inominado interposto pela parte autora, recebo-o nos efeitos devolutivo e 

suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as contrarrazões se 
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encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. Turma Recursal do 

Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos 

Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004472-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIENA SILVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS PINHO 53731530104 (REQUERIDO)

DURVAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI OAB - MT12163/O (ADVOGADO(A))

CAMILA MENEZES BERTOTTI OAB - MT22592/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte 

recorrente, nos termos do art. 99 do NCPC, dispensando-a tão somente do 

pagamento do preparo do recurso. Estando tempestivo o recurso 

inominado interposto pela parte autora, recebo-o nos efeitos devolutivo e 

suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as contrarrazões se 

encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. Turma Recursal do 

Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos 

Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011613-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

UBENIS PEREIRA JARA OAB - MT15967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte 

recorrente, nos termos do art. 99 do NCPC, dispensando-a tão somente do 

pagamento do preparo do recurso. Estando tempestivo o recurso 

inominado interposto pela parte autora, recebo-o nos efeitos devolutivo e 

suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as contrarrazões se 

encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. Turma Recursal do 

Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos 

Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007430-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUBER DE BARROS BAMBIRRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT18501-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte 

recorrente, nos termos do art. 99 do NCPC, dispensando-a tão somente do 

pagamento do preparo do recurso. Estando tempestivo o recurso 

inominado interposto pela parte autora, recebo-o nos efeitos devolutivo e 

suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as contrarrazões se 

encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. Turma Recursal do 

Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos 

Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010763-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERREIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte 

recorrente, nos termos do art. 99 do NCPC, dispensando-a tão somente do 

pagamento do preparo do recurso. Estando tempestivo o recurso 

inominado interposto pela parte autora, recebo-o nos efeitos devolutivo e 

suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as contrarrazões se 

encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. Turma Recursal do 

Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos 

Reis

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015563-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE LUISA DIAS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Condomínio Maison Paris (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

S E N T E N Ç A Homologo a desistência da ação formulada pelo autor para 

os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Em 

consequência, considerando ainda que nos termos do enunciado 90 do 

FONAJE “a desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento”, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII 

do Código de Processo Civil, promovendo, desde já, o seu imediato 

arquivamento. Intimem-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001226-42.2020.8.11.0001

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

CELIO DA SILVA MORAIS OAB - 712.619.431-55 (REPRESENTANTE)

GISELE SENE LUCAS OAB - MT23825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001226-42.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: CELIO DA SILVA MORAIS INTERESSADO: AGUAS 

CUIABÁ 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. Sem preliminares, passo a análise de mérito. A demanda 

versa sobre o corte indevido no fornecimento de agua. Alega o reclamante 

que fora surpreendido com suspensão de seus serviços de fornecimento 

de agua por débitos oriundos desde 2012, sendo que realizou contrato 

junto a concessionaria para o fornecimento de agua tao somente em 2019. 
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Em sede de contestação, aduz a Reclamada que procedeu em exercício 

regular de direito, haja vista que os débitos seriam oriundos de período 

onde inexistia medidor para verificação do consumo. Pois bem. Em razão 

de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, deve-se aplicar 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Diante da alegada inversão, que nada mais é do que técnica 

de julgamento, incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas 

alegações, seja na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo 

de direito, nos termos do art. 333, II do CPC. Compulsando os autos, 

verifico que a Reclamada não se desincumbiu de seu ônus probatório, e 

em analise ao conjunto probatório trazido em sede de contestação, a 

reclamada alega que existia consumo na residência do autor desde 2012, 

entretanto sem a devida cobrança em razão da inexistência de medidor, 

porem não colaciona qualquer documentação a comprovação do alegado. 

Com efeitos, inexiste qualquer documentação apta a ensejar o 

fornecimento de agua no período alega. E ainda se assim não o fosse, a 

reclamada realizou o corte no serviço por débitos visivelmente prescritos, 

posto que cobra do requerente débitos datados de 2012 a 2019. Logo, 

tenho que efetivamente houve falhas na prestação dos serviços da 

Reclamada, na medida em que a mesma manteve a suspensão de 

essenciais serviços. Quanto ao dano moral, devemos observar o que nos 

ensina o Professor Yussef Said Cahali: “(...) é a privação ou diminuição 

daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a 

paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade 

individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, 

classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do 

patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano moral que molesta a parte 

afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que 

provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, 

etc.), e dano moral puro (dor, tristeza, etc) (...)" Destarte, conforme 

ensinamento transcrito verifica-se que o dano moral será o abalo sofrido 

pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto no 

âmbito social, quanto no pessoal. Carlos Bittar, citado por Yussef Said 

Cahali (Dano moral, 2º ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 1998, p.20), aduz com propriedade que: "Qualificam-se como 

morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano 

valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, 

havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da 

personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o 

da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da 

reputação ou da consideração social).” Antônio Jeová Santos, citado por 

Rui Stoco (Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª ed. revista, São Paulo, 

Editora Revista dos Tribunais, 2001, p.1381), completa dizendo que: "O 

mero incômodo, o enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o 

homem médio tem de suportar em razão do cotidiano não servem para a 

concessão de indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a 

suscetibilidade aflore com facilidade.” In casu, restou clara a necessidade 

da interposição da presente demanda pelo Reclamante para ver seu direito 

resguardado, visto a indevida suspensão dos serviços contratados, não 

podendo ser considerado mero dissabor, ultrapassando a barreira do 

aborrecimento. Devemos levar em conta que a indenização por dano moral 

tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a parte 

inocente pelos danos causados pela desídia e inércia da parte ofensora. 

Os critérios para a estipulação do quantum indenizatório devem tomar por 

base, de forma não emocional, isenta e criteriosa as circunstâncias do 

fato, o grau da culpa, a duração do sofrimento, as partes psicológicas 

atingidas, as condições do ofensor e do ofendido e a dimensão da ofensa. 

Assim, entendo que o valor R$ 3.000,00 (três mil reais), é valor condizente 

com a ofensa sofrida, mormente quando não tem por fito o enriquecimento 

ilícito, porém deve servir como desestímulo a novas desídias da 

Reclamada. Isto posto, OPINO PELO JULGAMENTO PROCEDENTE dos 

pedidos da inicial para o fim de DECLARAR a inexigibilidade do debito em 

comento, bem como CONDENAR a reclamada a se abster de realizar novo 

corte no abastecimento de água com base nos débitos apontados, e ainda 

a efetuar a religação do serviço (caso ainda não o tenha feito), em um 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa fixa (não diária) no importe de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), passível de majoração em ulterior decisão. 

Sugiro a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os 

juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária a partir 

desta data. OPINO, por fim, pela confirmação da liminar anteriormente 

concedida. 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 5º Juizado para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002256-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE RAIMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE SOUZA COUTINHO OAB - MT10661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANECAP (REQUERIDO)

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOANA CAMILA DE PAULA OAB - MT14504/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002256-15.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MARIA JOSE RAIMO REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A, 

SANECAP 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 as Reclamadas 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. 

Preliminarmente, a requerida AGUAS CUIABA alega ilegitimidade passiva, 

posto que não fora a requerida a efetuar a negativação apontada. Sem 

razão a requerida. Sendo esta sucessora da empresa SANECAP, tenho 

que esta a sucede em direitos e obrigações, sendo também responsável 

em caso de indenização por ato pretérito. Tanto se dá que é a reclamada 

parte legitima inclusive para receber créditos em favor da antiga 

concessionaria. Sem mais 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 
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acostou qualquer comprovante de pagamento, a fim de comprovar as 

suas alegações. Com efeito, o parcelamento de debito juntado é suficiente 

para comprovar a legalidade do debito, de modo que cabia a reclamante a 

comprovação da quitação. Sobre este ponto, os comprovantes de 

pagamento juntados na exordial não são suficientes para comprovação do 

pagamento do debito discutido, haja vista que não fazem referencia ao 

parcelamento em comento, sendo pagamento das faturas eventuais, as 

quais não se discute sua inadimplência. 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. Consequentemente, haja vista a 

comprovação da relação contratual entre as partes, bem como a 

inadimplência, a procedência dos pedidos contrapostos é medida que se 

impõe. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do 

CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

MARIA JOSE RAIMO em desfavor de Aguas Cuiabá S/A e outro. OPINO 

ainda pela revogação da liminar anteriormente proferida. Por fim, OPINO 

também pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto, condenando a parte 

autora ao pagamento de R$ 434,48 (quatrocentos e trinta e quatro reais e 

quarenta e oito 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: 1000771-77.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLEBER LOPES SILVA REQUERIDO: TELEFONICA 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 

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. 

Superada esta fase, passo a análise de mérito. 3. No mérito a pretensão é 

Procedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 
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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$ 3.000,00 (três 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 CLEBER LOPES SILVA, em desfavor de TELEFONICA 

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$ 3.000,00 (três 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002128-92.2020.8.11.0001

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

EDILSON SALES DA SILVA OAB - 284.495.681-53 (REPRESENTANTE)

ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA OAB - MT20539-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU CONSIGNADO 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: 1002128-92.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: EDILSON SALES DA SILVA REQUERIDO: BANCO ITAU 

CONSIGNADO 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 as Reclamadas 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 
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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 

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 

EDILSON SALES DA SILVA em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002302-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN ALVES DA SILVA SALVATERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002302-04.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: GEAN ALVES DA SILVA SALVATERRA REQUERIDO: 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 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 463 de 586



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. Não havendo comprovação de relação 

jurídica entre as partes, o pedido contraposto deve ser indeferido. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por GEAN ALVES DA SILVA 

SALVATERRA, 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. 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto. 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: 1002283-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WYLIIAN BRASIL MARQUES FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002283-95.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: WYLIIAN BRASIL MARQUES FONTES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO 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 débito com a Reclamada que justifique as negativação de seu 

nome. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência dos débitos que 

originaram as negativações 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. 

Preliminarmente, 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. Superada esta fase, 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 
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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 Parte. 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 fornecidos por ela. Acostando para comprovar 

suas alegações telas com informações de seus próprios bancos de 

dados. Destaco que os documentos juntados no bojo da contestação 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. Com efeito, a 

parte reclamada não esclarece por qual fator o credito continuou 

negativado mesmo após o pagamento por parte da autora. 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. Evidencia-se que os 

fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. Quanto ao dano 

moral, destaco que a responsabilidade das empresas reclamadas como 

fornecedoras de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. Logo, tenho que efetivamente houve 

falha na prestação do serviço, na medida em que a reclamada negativou 

indevidamente o nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Por outro lado, melhor sorte não socorre o reclamante no que 

tange à ocorrência de danos morais no presente caso, tendo em vista que 

conforme extrato de negativação colacionado aos autos pela parte 

Reclamada, verifico que existe uma negativação anterior em nome da 

parte Autora. Destaco que cabe à parte Autora comprovar que as 

negativações anteriores são ilegítimas, a fim de afastar o entendimento da 

súmula 385 do STJ. Assim, embora demonstrada a conduta ilícita por parte 

da empresa ré ao negativar o nome da reclamante por dívida inexistente, o 

fato de possuir registro anterior válido em cadastro de inadimplentes 

aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido 

prejuízo decorrente da conduta ilícita das reclamadas. Destarte, não há 

que se falar em dano moral indenizável, em conformidade com o disposto 

no enunciado n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe indenização por 

dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do 

cancelamento”. Nesse sentido: “NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. 

INOCORRÊNCIA. PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO APARENTEMENTE 

LEGÍTIMA. A não demonstração pelo apelante-autor da ilicitude das 

negativações preexistentes e concomitantes afasta o dever de 

compensação por danos morais por apontamento indevido em órgãos de 

proteção ao crédito. Observância da Súmula nº 385, STJ. APELAÇÃO 

N Ã O  P R O V I D A .  ( A P L  1 0 5 2 9 3 8 9 2 2 0 1 3 8 2 6 0 1 0 0  S P 

1052938-92.2013.8.26.0100, TJ-SP, Relator: Alberto Gosson, 20ª Câmara 

de Direito Privado, Julgado: 02/07/2015.”. “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDL. ART. 43, § 2º, DO CDC. 

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS REGISTROS. 

CANCELAMENTO. 1.A ausência de comunicação importa no 

descumprimento de obrigação legal por parte da ré, cujo colorário é o 

dever de indenizar em se tratando de relação consumerista, pois o 

consumidor não pode ficar sujeito ao alvedrio do órgão de restrição de 

crédito na escolha daqueles que enviará ou não a comunicação prevista 

em lei, formalidade esta que, uma vez descumprida, também resulta no 

cancelamento do registro levado a efeito. 2.A norma em tela é decorrência 

do dever de informar, de alertar o consumidor acerca do apontamento 

negativo, obrigação específica que ao ser descumprida ocasiona diversos 

prejuízos aos consumidores, de quem é ocultada informação relevante 

que trará reflexos diretos no seu direito ao crédito. 3.A parte autora 

possui diversas anotações nos órgãos restritivos de crédito, portanto a 

ausência de comunicação não é passível de gerar o dever de reparação, 

vez que se trata de devedora contumaz. Inteligência da Súmula n. 385. 4. 

Pretensão de indenização por danos morais afastada, tendo em vista a 

ausência de nexo causal a autorizar a indenização pretendida, em função 

da parte postulante se tratar de devedora contumaz com registros 

precedentes. Efetivada a determinação de cancelamento da inscrição, 

diante do reconhecimento da ilegalidade do registro levado a efeito, 

possibilitada a nova efetivação deste, caso sejam cumpridas as 

exigências do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Dado 

parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70036753747, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Julgado em 26/01/2011)” Por fim, indefiro o pedido de litigância de 

má-fé, tendo em vista ausência de relação jurídica. III - DISPOSITIVO Posto 

isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por WYLIIAN BRASIL MARQUES 

FONTES em desfavor de BANCO BRADESCO para apenas DECLARAR a 

inexistência dos débitos objeto da pressente demanda e JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé. Por pertinência, intime-se a 

parte Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a 

exclusão da restrição objeto da demanda, sob pena de multa fixa (não 

diária) no valor 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 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: 1002253-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODEMAR FERREIRA CASUPA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002253-60.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ODEMAR FERREIRA CASUPA 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 NCPC. Sem preliminares, passo a analise de mérito. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais, proposta pelo Reclamante em desfavor da Reclamada, 

sob o fundamento de cobrança de débito inexistente. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, deve-se aplicar 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do Código de Defesa 
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do Consumidor, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Diante da alegada inversão, que nada mais é do que técnica 

de julgamento, incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

alegações, seja na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. No caso em tela, cumpriu a 

reclamada com seu ônus probatório, colacionando aos autos 

documentação suficiente a demonstrar a legalidade da cobrança. Todavia, 

apesar da presente ação tratar-se de relação de consumo – consistente 

em inexigibilidade do débito – 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 Autora de consignar ao 

menos indícios de suas alegações. A inversão do ônus da prova é técnica 

de julgamento. O Reclamado tem o ônus de provar aquilo que é apto dentro 

de sua realidade. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar 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.” Pois bem. Compulsando 

os autos, verifico que os laudos trazidos pela empresa reclamada, 

inclusive assinados pelo reclamante, são aptos para que se constate a 

existência de irregularidades no medidor periciado. Destarte, considerando 

a irregularidade no medidor, o que ocasionou o faturamento a menor não 

correspondendo ao real consumo de energia elétrica do Reclamante, 

tenho pela legalidade da cobrança realizada por força de fatura de 

recuperação de consumo embasada na média de consumo de período 

anterior. Vale dizer, os cálculos para obter o valor da fatura eventual 

foram devidamente apresentados pela Reclamada, sendo que os mesmos 

correspondem ao que determina o art. 130, III da Resolução 

414/ANEEL/2010, o que reforça se tratar de débito devido. Insta consignar 

ainda que, o valor constante na fatura não corresponde a qualquer multa, 

mas sim recuperação de consumo diante da constatação de 

irregularidades no medidor, não sendo apontado que esta se deu por ato 

ilícito do Reclamante. Assim, tenho por devido o valor apontado a título de 

recuperação de consumo. Admitindo-se a irregularidade no medidor, bem 

como diante da inadimplência em relação à fatura a título de recuperação 

de consumo, a suspensão dos serviços não implicará em ato ilícito, se 

tratando tão somente de exercício regular do direito da credora, o que 

afasta os danos morais perquiridos. Defiro o pedido contraposto, tendo em 

vista que restou comprovado a licitude do valor cobrado. Pelo exposto, 

OPINO QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do novo 

Código de Processo Civil. PROCEDENTE o pedido contraposto, devendo a 

parte reclamante pagar à reclamada o valor de R$ 3.937,45 (três mil 

novecentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos), a ser 

corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora, a partir 

do vencimento. Via de consequência, OPINO pela revogação da liminar 

concedida anteriormente. 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 5º 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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001251-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVED DOS SANTOS SILVA (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))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001251-55.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DEIVED DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: VIVO 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 

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. 

Superada esta fase, 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 os pedidos de litigância de má-fé e 

pedido contraposto, tendo em vista a ausência de relação jurídica entre as 

partes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por DEIVED DOS 

SANTOS SILVA, em desfavor de VIVO 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. 

IMPROCEDENTE os pedidos de litigância de má-fé, e pedido contraposto. 

OPINO, por fim, pela confirmação da liminar anteriormente concedida. 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: 1020428-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON FRANCISCO DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/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):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020428-39.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WANDERSON FRANCISCO DE ARRUDA E SILVA 

REQUERIDO: 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 pretensão merece juízo 

de improcedência. Compulsando os documentos juntados com a 

contestação, constata-se que a parte Autora realmente se encontra 

inadimplente junto à Reclamada pelos 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. Com efeito, o 

comprovante de pagamento colacionado pela parte autora trata-se 

unicamente de parcelamento de debito anterior, sobre o qual inexiste 

duvidas quanto ao adimplemento. Entretanto, a divida em comento não faz 

referencia a este parcelamento, mas sim a fatura regular, a qual cabia ao 

reclamante a comprovação do devido pagamento, o que não o fez. 

Portanto, 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 
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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. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por WANDERSON FRANCISCO DE ARRUDA E SILVA 

em desfavor de CLARO S.A. Sem custas e despesas processuais nessa 

fase, nos termos do art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. OPINO ainda pela 

revogação da liminar anteriormente proferida. 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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IVANEY PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS OAB - MT6587-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002540-23.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: IVANEY PEREIRA REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A 

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. 330, I do CPC. 

Apesar de devidamente citado, bem como de comparecer a audiência de 

conciliação, o Reclamado deixa de apresentar contestação em tempo 

hábil, implicando nos efeitos da confissão ficta. Ademais, a Reclamante 

cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando aos autos 

documentação comprobatória suficiente. Com efeito, trata-se os autos de 

ação indenizatória onde a parte autora alega ter contratado o plano de 

saúde reclamado, onde esta não vem cumprindo ao acordo, de modo que 

não vem arcando com os gastos relacionados as consultas que necessita 

a reclamante. Requer, ao fim, a condenação da reclamada em obrigação 

de fazer para dar prosseguimento no tratamento, bem como indenização 

por danos morais e ainda ressarcimento de valores gastos. De início, 

destaco que, haja vista a confissão ficta, a contratação do plano de saúde 

reclamado, é fato incontroverso. Ademais, a controvérsia vertente cuida 

de contrato de seguro saúde, que deve ser solucionada sob o prisma do 

sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC (Lei nº 8.078/90), que por 

sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor 

(art. 5º, XXXII, CF/88), aplicado em harmonia com as disposições da Lei 

dos Planos de Saúde (Lei nº 9.656/1998). Nesse mesmo sentido, segue o 

entendimento do enunciado da Súmula n. 469 do STJ: "Aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" Tendo em 

vista o interesse útil do consumidor, a finalidade desses contratos é 

responder pelos custos de tratamento médico-hospitalar e procedimentos 

de proteção à saúde dos segurados. Assim sendo, existindo qualquer 

óbice ao atendimento da reclamante, este é ilegal e contrário a legislação 

vigente. Quanto ao pedido de indenização por dano moral, este se traduz 

em lesão causada a uma pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, 

o bom nome, que não seja suscetível de valor econômico, causando-lhe 

constrangimentos e desgosto. 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. A negativa de exames e consultas 

indissociável do tratamento que acomete a paciente afeta predicados da 

sua personalidade e, via de consequência, leva a caracterização do dano 

moral passível de compensação pecuniária. Cumpre ressaltar que tais 

negativas são fatos incontroversos no presente caso, haja vista a 

confissão ficta da reclamada. 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 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a do modo que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

Entretanto, com relação aos danos materiais alegados, verifico que cabia 

a reclamante a comprovação do desprendimento de gastos com 

procedimentos médicos em cobertura pelo plano de saúde, o que não o 

fez, não colacionando um único comprovante de pagamento, ou outro 

documento apto a comprovar as alegações. Tenho, portanto, pela 

improcedência dos pedidos de restituição de valores. Assim, com fulcro 

no artigo 38, da Lei 9.099/95, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA do 

pedido, para DETERMINAR a reclamada que cumpra o contrato estipulado 

entre as parte nos seus exatos termos, providenciando a solução da falha 

na prestação do serviço contratado, consistente no fornecimento de 

consultas, exames e cuidados médicos necessários no pós-operatório. 

OPINO ainda pela condenação da reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a titulo de danos morais, valor este que deverá ser 

devidamente atualizado pelo INPC-IBGE, e acrescido de juros legais no 

importe de 1% (um porcento) a.m. Os juros incidem a contar da citação, 

enquanto que a correção incide a contar do arbitramento. Sem custas e 
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honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 5º 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001300-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILBERLEY BISPO CAMARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO OAB - MT15773/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001300-96.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: WILBERLEY BISPO CAMARA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. A parte reclamante alega ter realizado troca de sua linha 

telefônica da modalidade pos pago para pre pago, no entanto, teria a 

empresa reclamada realizado o cancelamento da linha, de modo unilateral 

e sem qualquer solicitação. Requer ao fim o reestabelecimento do serviço 

telefônico, bem como indenização por danos morais. Em contestação, a 

empresa alega ter realizado o cancelamento da linha com base em 

solicitação do autor. Eis a suma do necessário. 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. Em sede 

de preliminar, a reclamada alega carência de ação em função da ausência 

de pretensão resistida. Sem razão, posto que no presente caso inexiste 

qualquer obrigação legal de esgotamento da via administrativa. Sem mais 

preliminares, passo a analise de mérito. 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 e II 

do Novo Código de Processo Civil. Pois bem. Tenho que o cancelamento 

da linha é fato incontroverso, posto que confessado pela reclamada em 

contestação, cabendo tao somente a analise quanto a motivação do ato, 

bem como se este fora capaz de realizar os danos alegados. Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, deve-se aplicar 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Diante da alegada inversão, que nada mais é do que técnica 

de julgamento, incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

alegações, seja na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo 

de direito, nos termos do art. 333, II do CPC. Compulsando os autos, 

verifico que a Reclamada não se desincumbiu de seu ônus probatório, e 

em analise ao conjunto probatório trazido em sede de contestação, a 

reclamada não comprova a legalidade da situação. Com efeito, a 

reclamada alega que o cancelamento foi realizado a pedido de autor, bem 

como que os protocolos trazidos pelo autor não são validos. Ocorre que, 

diante da inversão do ônus da prova, cabia a reclamada a comprovação 

de tal pedido, o que não o fez, não colacionando qualquer documentação 

apta a comprovação do alegado. Ademais, colaciona a reclamada, tanto 

para comprovar o pedido de cancelamento, quanto a invalidade dos 

protocolos juntados pelo reclamante, prints de tela de seus próprios 

sistemas, com informações extraídas de seus bancos de dados, o que se 

caracteriza como documento unilateral e de fácil manipulação, não apta, 

portanto, a servir de evidencia no caso em tela. Logo, tenho que 

efetivamente houve falhas na prestação dos serviços da Reclamada, na 

medida em que a mesma efetuou a suspensão de essenciais serviços de 

forma unilateral e sem qualquer motivo justificável. Quanto ao dano moral, 

devemos observar o que nos ensina o Professor Yussef Said Cahali: “(...) 

é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na 

vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade 

individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais 

sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte 

social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano moral que 

molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), 

dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz 

deformante, etc.), e dano moral puro (dor, tristeza, etc) (...)" Destarte, 

conforme ensinamento transcrito verifica-se que o dano moral será o 

abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, 

tanto no âmbito social, quanto no pessoal. Carlos Bittar, citado por Yussef 

Said Cahali (Dano moral, 2º ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 1998, p.20), aduz com propriedade que: "Qualificam-se como 

morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano 

valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, 

havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da 

personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o 

da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da 

reputação ou da consideração social).” Antônio Jeová Santos, citado por 

Rui Stoco (Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª ed. revista, São Paulo, 

Editora Revista dos Tribunais, 2001, p.1381), completa dizendo que: "O 

mero incômodo, o enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o 

homem médio tem de suportar em razão do cotidiano não servem para a 

concessão de indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a 

suscetibilidade aflore com facilidade.” In casu, restou clara a necessidade 

da interposição da presente demanda pelo Reclamante para ver seu direito 

resguardado, visto a indevida suspensão dos serviços contratados, não 

podendo ser considerado mero dissabor, ultrapassando a barreira do 

aborrecimento. Devemos levar em conta que a indenização por dano moral 

tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a parte 

inocente pelos danos causados pela desídia e inércia da parte ofensora. 

Os critérios para a estipulação do quantum indenizatório devem tomar por 

base, de forma não emocional, isenta e criteriosa as circunstâncias do 

fato, o grau da culpa, a duração do sofrimento, as partes psicológicas 

atingidas, as condições do ofensor e do ofendido e a dimensão da ofensa. 

Assim, entendo que o valor R$ 3.000,00 (três mil reais), é valor condizente 

com a ofensa sofrida, mormente quando não tem por fito o enriquecimento 

ilícito, porém deve servir como desestímulo a novas desídias da 

Reclamada. Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por WILBERLEY BISPO CAMARA 

em desfavor de VIVO S.A para DETERMINAR o reestabelecimento do 

serviço contratado de telefonia (caso ainda não o tenha feito), em um 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa fixa (não diária) no importe de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) passível de majoração em ulterior decisão. 

OPINO ainda pela condenação da reclamada ao ao pagamento de R$ 

3.000,00 (três 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 citação. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 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, 
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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: 1017640-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSYMARA DA SILVA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FIORENZA DE SOUZA OAB - MT8352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D P LOURENCO CONFECCOES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KALEO SEMI RODRIGUES CHAMSE DDINE OAB - PR87509 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017640-52.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSYMARA DA SILVA CAMARGO REQUERIDO: D P 

LOURENCO CONFECCOES - ME 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 registro de protesto 

indevidamente, por divida já paga. Afirma a reclamante que efetuou 

pagamento de divida junto a reclamada, sendo posteriormente 

surpreendida por anotação nos cartórios de protesto pela mesma divida 

anteriormente paga. 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. 

Preliminarmente, a reclamada alega incompetência territorial, alegando que 

a demanda deveria ser proposta na cidade de Maringá/PR, domicilio do 

reu. Sem razão, haja vista que, por se tratar de ação de responsabilidade 

civil devido a suposto ato ilícito, o foro competente é o do ato danoso, no 

caso o protesto supostamente indevido, nos termos do Art. 53, IV, “a”, do 

CPC. Sem mais preliminares, passo a analise 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 análise 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 caso em tela, verifica-se 

que houve a baixa do protesto anteriormente a propositura da demanda. 

Verifica-se também que o lançamento de processo se deu de forma 

equivocada, posto que confessado em contestação, cabendo este juízo 

tão somente a analise quanto aos supostos danos causados. No tocante 

ao pedido de indenização por danos morais, entendo que é procedente, 

posto que se trata de dano moral in res ipsa, decorrente do próprio fato, 

inexistindo necessidade de comprovação dos danos alegados, mesmo se 

tratando de pessoa jurídica. Neste sentido; APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - 

PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA - EMPRESA DE FACTORING - 

RESPONSABILIZAÇÃO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESPONSABILIDADE 

AFASTADA - DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA - HONRA OBJETIVA - 

NOME E TRADIÇÃO NO MERCADO - DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE 

IPSA) - SÚMULA 385 STJ - NÃO INCIDÊNCIA - QUANTUM - MANUTENÇÃO 

- PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. - É patente a 

responsabilidade da empresa de fomento, que deixou de averiguar a 

regularidade do crédito e levou a protesto, indevidamente, um título que 

adquiriu onerosamente, uma vez que no contrato de factoring opera-se 

verdadeira cessão de crédito e o devedor pode opor suas defesas ao 

cessionário (faturizador). - Nos termos da Súmula 476 do STJ, "o 

endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por 

danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de 

mandatário". Não havendo provas de que extrapolou os poderes de 

mandatário ou agiu de forma culposa na cobrança, não há como 

responsabilizar a instituição financeira pelos danos causados. - A 

inexistência de negativação anterior do nome da autora afasta a incidência 

da Súmula nº 385 do STJ. - A negativação ou protesto indevido do nome 

da pessoa jurídica constitui ato suficiente a gerar o dever de indenizar por 

danos morais, pois implica abalo de sua honra e credibilidade, fazendo-se 

desnecessária a comprovação do prejuízo sofrido, por ser presumido (in 

re ipsa). - Na fixação do quantum devido a título de danos morais, o 

Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem 

perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa 

possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0079.13.059337-3/001, Relator(a): Des.(a) Roberto 

Apolinário de Castro (JD Convocado) , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

17/12/2019, publicação da súmula em 24/01/2020) (grifei). A respeito dos 

danos materiais alegados, entendo que também são procedentes, posto 

que confessado o equivoco por parte da reclamada. Ante o exposto, 

despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil de 2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação 

para: CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos 

morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a contar da prolação da decisão, 

e acrescido de juros legais a partir da citação. CONDENAR a Reclamada 

ao pagamento de R$ 18,77 (DEZOITO REAIS E SETENTA E SETE 

CENTAVOS) a titulo de danos materiais, valor este que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais, 

ambos incidindo a contar do respectivo pagamento. 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 nCPC, em consonância com a 

Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. 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: 1001403-06.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: KATIA DE OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO 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 
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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 reclamada alega carência de ação em função de 

inexistência de pretensão resistida. Sem razão, haja vista que inexiste 

obrigação de esgotamento da via administrativa no caso em tela. Superada 

esta fase, 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. Em análise detida dos autos verifico que a parte 

Reclamante colacionou junto a inicial: documentos pessoais, declarações, 

procuração e extrato de negativação, alegando inexistir relação contratual 

entre as partes de modo a legitimar a cobrança em comento. De outro lado, 

compulsando os documentos juntados com a contestação, nota-se que a 

parte Autora realmente detinha junto à Reclamada a contratação dos 

serviços bancários, vez que a defesa está instruída com áudio, que 

comprova que a parte Autora tinha conhecimento do serviço pactuado, 

bem como usufruía dos serviços, confirmando seus dados pessoais. 

Portanto, inconteste a existência de relação jurídica entre as partes, bem 

como a utilização dos serviços por parte da consumidora. É que há 

determinadas relações contratuais que prescindem da existência de 

contrato instrumentalizado, ou mesmo de acordo verbalizado, o que ocorre 

em profusão nas relações de consumo que, conforme lição de Rizzatto 

Nunes, “São aquelas em que um comportamento de fato, socialmente 

generalizado, faz com que se aceite a existência de um contrato, ainda 

que ele jamais tenha sido firmado. O contrato é presumido diretamente do 

fato da ação ou comportamento. São, tecnicamente falando, ’relações de 

fato contratuais’ (Curso de Direito do Consumidor, São Paulo, Saraiva,pág. 

669). Outrossim, é cediço que a contratação dos serviços de telefonia em 

muitos dos casos são efetuados contato telefônico. Nesse sentido: 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE 

DEMONSTRADA NOS AUTOS. COBRANÇA REGULAR, PEDIDO 

IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO POR MÁ-FÉ CONFIRMADA. RECURSO 

IMPROCEDENTE. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004747234 RS, Relator: 

Roberto Arriada Lorea, Data de Julgamento: 10/07/2014, Terceira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/07/2014). 

Assim, a cobrança é devida, uma vez que o conjunto probatório acostado 

aos autos é capaz de afastar a possibilidade de fraude. Ora, se houve 

contratação 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. 

Destaco que os documentos colacionados pela parte Requerida se 

traduzem em provas a socorrer às suas alegações. Desse modo, não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A 

parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos 

morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não 

incorreu as Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. Por fim, tenho por caracterizada a 

litigância de má-fé por parte da reclamante, 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 KATIA DE OLIVEIRA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO. 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)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002449-30.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: WILLY XAVIER GOMES DE ALMEIDA INTERESSADO: 

VIVO 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 
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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. Ademais, quanto a ausência de documentação comprobatória, 

entendo que tais alegações confundem-se com o mérito, razão pela qual 

sera analisada em momento oportuno. Superada esta fase, 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$ 3.000,00 (três 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 ausência de relação jurídica. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por WILLY XAVIER GOMES DE ALMEIDA, em desfavor de 

VIVO 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$ 3.000,00 (três 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 de 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. OPINO, por fim, pela 

confirmação da liminar anteriormente concedida. 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: 1003853-19.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: WEKCERLLEY BENEVIDES DE OLIVEIRA, MIKAELLEN GENY 

CARVALHO DE SOUZA REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A., GOL LINHAS AEREAS S.A. Dispensado o 
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relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se em suposta falha na 

prestação de serviço. Alega o reclamante que adquiriu passagem aérea 

junto a segunda reclamada, para voar junto a primeira reclamada, sendo 

que ao fazer o checkin no site da empresa aérea verificou alteração no 

voo de ida, de modo que a alteração acabou por ocasionar uma diferença 

de 19 (dezenove) horas em relação ao desembarque no horário 

contratado. Requer ao fim, indenização por danos morais. É a suma do 

essencial. 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. Preliminarmente, ambas as reclamadas 

alegam ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Haja vista 

estarem ambas dentro da cadeia de consumo, bem como tratar-se de 

ação indenizatório por suposto ato danoso decorrente de falha na 

prestação de serviço, entendo que incontestável a legitimidade ad causam 

das reclamadas. Sem mais preliminares, passo a análise do mérito. 

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. No mérito a pretensão é 

Improcedente. Com efeito, verifica-se que o reclamante fora comunicado 

da alteração do voo com antecedência de mais de 20 (vinte) dias, de modo 

que pode se programar para que a alteração não causasse danos aos 

planos de viagem. Com efeito, ao aceitar as novas condições impostas, 

tem-se que o reclamante anuiu, ainda que tacitamente, com a nova data 

estipulado, haja vista que existia a possibilidade de cancelamento devido a 

antecedência da comunicação. Resta incontroversa a ocorrência de 

alteração unilateral do voo pelas rés. A comunicação da modificação se 

deu com quase 20 (vinte) dias de antecedência, conforme e-mail trazido 

pela própria reclamante, ou seja, em tempo hábil para que a parte autora 

pudesse se planejar. No caso, não vislumbro ato ilícito, pois o serviço de 

transporte aéreo de passageiros está sujeito a diversos fatores e 

intempéries, que pode provocar modificações, atrasos e cancelamentos, 

os quais são de conhecimento de seus usuários. É certo que a alteração 

de um voo traz desconforto. Entretanto, considerando-se a antecedência 

da informação prestada à autora, entendo incabível a indenização por 

danos morais. Resta pacificado na jurisprudência pátria que os 

aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes derivados do mero 

inadimplemento contratual não são passíveis de se qualificarem como 

ofensa aos atributos da personalidade. Nesse sentido: JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE 

AÉREO. VIAGEM INTERNACIONAL. VOO ADIADO PARA UM DIA DEPOIS. 

COMUNICAÇÃO PRÉVIA. UM MÊS ANTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. AUSENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTENTES. 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ação de indenização, na qual 

as partes autoras interpuseram recurso inominado contra a sentença que 

julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2. A parte autora argumenta na 

inicial que efetuou a compra de passagens aéreas (Berlim-Brasília), com 

escala em Lisboa. Afirma que um mês antes da data marcada para sua 

viagem descobriu que o voo Lisboa - Brasília tinha sido adiado para o dia 

posterior. Pugna por indenização por danos materiais e morais. 3. Nas 

suas razões recursais, os autores discorrem sobre a responsabilidade 

objetiva da empresa ré, a falha na prestação do serviço e a necessidade 

de ressarcimento dos gastos extraordinários. Pugna pelo provimento 

recursal. Contrarrazões apresentadas. 4. Configurada está a relação de 

consumo quando os recorrentes são consumidores e o recorrido é 

fornecedor de serviços, conforme previsto nos artigos 2º e 3º da Lei nº 

8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. 5. 

Apenas o cancelamento de voo que atrasa excessivamente a chegada do 

passageiro em seu destino, aliada a ausência de qualquer assistência, 

configura falha na prestação de serviços da empresa aérea, ensejando o 

dever de indenizar, tanto materialmente, se for o caso, quanto moralmente. 

Não é a hipótese dos autos. 6. Os autores foram informados, com 

antecedência de um mês, sobre o adiamento para o dia posterior do trecho 

aéreo "Lisboa-Brasília". Não demonstraram qualquer impossibilidade ou 

empecilho no retorno à sua cidade de origem um dia depois do previsto. 

Também, já viajaram ao destino com a ciência de que iriam retornar ao país 

de origem no dia designado para o novo voo de retorno. Ainda, em razão 

da antecedência de um mês de ciência sobre o dia de retorno, restou 

facilitada a reserva de hospedagem e gastos com alimentação. 7. Diante 

do cancelamento do voo e confirmação de outro para o dia posterior, a 

empresa aérea ofereceu o reembolso integral e sem taxas dos gastos 

com a passagem aérea (ID 622590 - fl. 6). Ainda que esta oferta tenha 

ocorrido duas semanas antes do voo (15/05/2018), era amplamente 

possível a compra de novas passagens aéreas para o dia inicialmente 

previsto para retorno (02/06/2018), caso a necessidade pessoal ou 

profissional indicasse o retorno naquele dia, com a eventual possibilidade 

de ressarcimento material pelos gastos extraordinários, judicialmente ou 

extrajudicialmente. De observar, ainda, o grande lapso de tempo entre a 

compra e a data viagem, cujas informações, quando se compra a 

passagem, "de regra", dão conta de que poderá haver alteração na data 

do voo. 8. Inexistente a falha na prestação de serviços, ou qualquer 

motivo para condenação em indenização por dano material ou moral, deve 

a sentença manter-se intacta. 9. Recurso das partes autoras conhecido e 

não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. 

Condenadas as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 

55 da Lei n.º 9.099/95). 11. Acórdão elaborado de conformidade com o 

disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão n.1143332, 

07303906220188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) (grifei) Logo, não se desincumbindo de seu ônus probatório, 

quanto à alegada falha na prestação de serviço, tenho pela inexistência 

de qualquer ato danoso promovido pelas Reclamadas, o que implica na 

total improcedência da demanda. Ante ao exposto e por tudo que dos 

autos consta, com fulcro no art. 269, I do Código de Processo Civil, OPINO 

PELA IMPROCEDÊNCIA do pleito, haja vista não vislumbrar a existência de 

falhas na prestação dos serviços da Reclamada. 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 5º 

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 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015596-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO AGOSTINHO (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):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015596-60.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PAULO SERGIO AGOSTINHO REQUERIDO: VIVO 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 
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com as Reclamadas 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. 

Preliminarmente, 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 o pedido, 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. As demais preliminares 

confundem-se ao mérito da demanda, razão pela qual serão analisadas 

em momento oportuno. Sem mais 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. Com efeito, o parcelamento de debito juntado é suficiente 

para comprovar a legalidade do debito, de modo que cabia a reclamante a 

comprovação da quitação. Sobre este ponto, os comprovantes de 

pagamento juntados na exordial não são suficientes para comprovação do 

pagamento do debito discutido, haja vista que não fazem referencia ao 

parcelamento em comento, sendo pagamento das faturas eventuais, as 

quais não se discute sua inadimplência. 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. Consequentemente, haja vista a comprovação da relação 

contratual entre as partes, bem como a inadimplência, a procedência dos 

pedidos contrapostos é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO Posto isso, 

com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados por PAULO SERGIO AGOSTINHO em desfavor de 

VIVO 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). 

OPINO ainda pela revogação da liminar anteriormente proferida. Por fim, 

OPINO também pela PROCEDENCIA do pedido contraposto, condenando a 

parte autora ao pagamento de R$ 1.119,76 (mil cento e dezenove reais e 

setenta e seis 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)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001824-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA SOUZA CRUZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 474 de 586



INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001824-93.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA SOUZA CRUZ DA SILVA 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 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 o pedido, 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. Superada esta fase, 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. Indefiro o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista a ausência de relação jurídica entre elas. III - DISPOSITIVO Posto 

isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados por ANA SOUZA CRUZ DA SILVA, 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 de 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. OPINO, por fim, pela confirmação da liminar anteriormente 

concedida. 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 
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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: 1011704-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY BEATRIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO DE ALMEIDA OAB - MT25704-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011704-46.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KELLY BEATRIZ 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. Cuida-se de demanda em que a parte reclamante alega a 

suspensão indevida de serviços, alegando que se deu em razão de fatura 

não eventual, da qual desconhece o motivo. Requer a fim a declaração de 

inexigibilidade do debito, bem como indenização por danos morais. Em 

sede de contestação, a reclamada alega se tratar de suspensão devida, 

haja vista a inadimplência com relação a fatura de recuperação de 

energia. 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. Não 

merece ser acolhida a alegação de incompetência do Juízo, porquanto não 

se trata de causa complexa que demandaria realização de prova pericial, 

estando, aliás, a postulação instruída com documentos hábeis ao deslinde 

da causa. Sem mais, passo a analise 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 amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão merece juízo 

de parcial procedência. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência da consumidora, onde a reclamada 

está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a 

demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do 

ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe 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 é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. E 

a reclamada em sede de sua contestação aduziu que a cobrança é 

regular, vez que fora elaborada de acordo com o determinado pela ANEEL 

em sua resolução nº. 414/2010, realizando inspeção que registrou 

irregularidade no medidor. Contudo, verifico que a Reclamada não agiu de 

acordo com o determinado pela norma vigente para proceder na 

recuperação de consumo da parte Autora, pois não acostou qualquer 

documento que comprove a existência da irregularidade alegada, ônus 

que lhe incumbia. Destaco que se a demandada estava pretendendo a 

recuperação de receita (dita de consumo) e esta deveria proceder na 

forma prevista no art. 129 da Res. ANEEL nº 414/10, adotando 

precisamente o que está consignado no mencionado dispositivo, abaixo 

transcrito: 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 - [...] 

III -elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação 

do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for 

solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN 

ANEEL 479, de 03.04.2012); IV - [...] e V - implementar, quando julgar 

necessário, os seguintes procedimentos: a) [...] e b) [...] § 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. Da analise detida dos autos, verifica-se que 

a reclamada não procedeu da maneira estabelecida na norma supracitada, 

pois não confeccionou o TOI devidamente bem como não encaminhou 

cópia ao consumidor com o condão de oportunizar o contraditório e ampla 

defesa. Com efeito, o documento trazido aos autos constitui-se em prova 

unilateral, posto que produzido pelos próprios prepostos da reclamada, de 

modo que se verifica a facilidade na manipulação das informações ali 

presentes, o que torna o documento não apto a servir de evidencia no 

caso em tela. Ademais, não comprova também a reclamada que tenha sido 

a autora ou alguém em nome desta quem teria realizado a violação 

mencionada. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE FATURA COM 

BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL IRREGULARIDADE 

NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - INEXISTÊNCIA DO LAUDO TÉCNICO 

EMITIDO PELO ÓRGÃO OFICIAL - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

- DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1- Quando há cobrança de valores exorbitantes com base na 

recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia 

tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução 

Normativa nº 414/2010 da ANEEL). 2- Inexistindo laudo técnico emitido com 

certificação ABNT NBR ISO 9001, a declaração de inexistência do débito é 

medida que se impõe. 3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da 

conduta, qual seja a suspensão do fornecimento de energia, ocorrendo o 

chamado dano in re ipsa. 4- Com relação ao valor indenizatório a título de 

dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, 

pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade 

com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para 

compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar 

enriquecimento ilícito. 5- Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJ/MT - 

Recurso Inominado nº 0059138-53.2016.811.0001, Turma Recursal 

Provisória, Relatora Valdeci Moraes Siqueira, Data do Julgamento: 

03/03/2017). Verifica-se também pelo extrato de consumo trazido pela 

própria reclamada em sede de contestação, que não houve qualquer 

variação relevante de consumo tanto antes do apontamento do defeito, 

quanto depois da suposta pericia, o que se mostra ilógico que existia 

qualquer irregularidade capaz de causar benefício econômico a parte 

autora. Ademais, se verifica também do documento denominado CARTA 

AO CLIENTE, também trazido aos autos pela própria reclamada, que 

consiste no calculo realizado pela concessionaria para apuração do 

quantum devido, que a reclamada entendeu como devido consumo que 

nao condiz com as informações trazidas no extrato com relação aos 

meses posteriores e anteriores a suposta irregularidade. A reclamante 

nunca consumiu sequer quantidade de energia próxima a informada como 

devida em tal documentação. Desta forma, merece guarida a pretensão da 

Reclamante em ver declarado inexigível o débito total da fatura de 

recuperação gerada, haja vista que se refere a consumo ilegalmente 

auferido pela Reclamada. Válido ainda ponderar que a norma estabelecida 

pela ANEEL visa proteger o consumidor, oportunizando a este as 

garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Nesse 

sentido, in verbis: “Havendo suspeita de desvio de energia elétrica, cabe à 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 476 de 586



empresa prestadora do serviço promover a perícia necessária à 

comprovação do fato, devendo observar, nesse procedimento, as 

garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Não pode a 

concessionária, sem observar essas garantias, retirar o medidor de 

energia, elaborar laudo unilateral e expor o consumidor ao ridículo, sob 

pena de ter que repará-lo por danos morais. (TJMT - Apelação Cível nº 

29767/2009, Classe CNJ 198. Quinta Câmara Cível. Rel. Desembargador 

Sebastião de Moraes Filho. DJ. 27/05/2009).” Desta feita, a omissão em 

obedecer às regras da Resolução nº 414/2010, que, diga-se de 

passagem, é um instrumento normativo que regulamenta a Lei nº 9427/96, 

diploma que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica, macula os 

procedimentos levados a efeito pela Reclamada na exata medida em 

simplesmente desconsiderar o princípio da ampla defesa e do 

contraditório. Por assim, e por tudo que consta dos autos tenho que a 

reclamada não comprova suas alegações a ponto de justificar as 

recuperações de consumo lançadas contra a parte requerente, sendo por 

assim indevidas. Logo, tenho que efetivamente houve falhas na prestação 

dos serviços da Reclamada, na medida em que a mesma efetuou a 

suspensão de essenciais serviços de maneira equivocada, e ainda não 

procedeu com a religação conforme o disposto na legislação vigente. 

Quanto ao dano moral pleiteado, não vislumbro nos presentes autos a sua 

ocorrência, haja vista que a mera cobrança, 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). Indefiro o pedido contraposto, tendo em 

vista que não restou comprovado a legalidade do valor cobrado. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código 

de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por KELLY BEATRIZ DA SILVA em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para DECLARAR 

INEXIGÍVEL o débito cobrado a título de consumo recuperado objeto da 

demanda. IMPROCEDENTE o pedido contraposto. TORNO DEFINITIVA a 

liminar deferida nos autos, sem imposição de multa. Sem custas e sem 

honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto 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: 1015858-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLEIDE OZORIO 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 ser indevida, 

uma vez que não possui qualquer débito com as Reclamadas 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. Deixo de analisar as preliminares, em função do 

julgamento 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 

a parte Autora não acostou qualquer comprovante de pagamento, a fim de 

comprovar as suas alegações. Com efeito, o parcelamento de debito 

juntado é suficiente para comprovar a legalidade do debito, de modo que 

cabia a reclamante a comprovação da quitação. Sobre este ponto, os 

comprovantes de pagamento juntados na exordial não são suficientes 

para comprovação do pagamento do debito discutido, haja vista que não 

fazem referencia ao parcelamento em comento, sendo pagamento das 

faturas eventuais, as quais não se discute sua inadimplência. 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 
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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. Consequentemente, haja vista a comprovação da relação 

contratual entre as partes, bem como a inadimplência, o pedido 

contraposto deve ser deferido, condenando a parte reclamante tão 

somente ao valor do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por CLEIDE OZORIO 

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). Por fim, 

OPINO também pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido contraposto, 

condenando a parte autora ao pagamento de R$ 85,45 (oitenta e cinco 

reais e quarenta 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 Processo nº 1019907-94.2019.8.11.0001 Reclamante: 

CELESTINA SANTINHA DE JESUS Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. A Reclamada suscitou preliminar 

de carência da ação, inexistindo interesse processual, pois a Reclamante 

não apontou nenhuma irregularidade nas cobranças, que apenas se 

restringiu a discordar do valor nelas cobrados, a referida preliminar se 

confunde e com ele deve ser julgada. Passo a analisar o mérito da 

demanda. A Reclamante alega na petição inicial que: - é titular da unidade 

consumidora nº 6/788034-7, e que as faturas de setembro e 

novembro/2019 foram geradas com consumo que não corresponde ao 

consumo do imóvel; - fez reclamação administrativa perante a Reclamada, 

porém não obteve êxito, razão pela qual ingressou com a presente 

demanda. A Reclamada sustenta na defesa: - que se trata de unidade 

consumidora rural, e, por isso as leituras são realizadas de forma 

plurimensal, que significa dizer que ao final do terceiro ciclo de 

faturamento, é feita uma leitura no imóvel, e, que os dois faturamentos 

anteriores o consumo foi registrado pela média do imóvel; - que as faturas 

objeto da lide foram geradas com base da leitura do consumo registrado 

no imóvel no mês de referência, sendo que o consumo aferido decorre da 

diferença entre o q foi faturado pela média e o que foi consumido; - que 

não há que se falar em revisão das faturas, bem como não houve 

suspensão do serviço, tampouco os dados da Reclamante foram inseridos 

no cadastro de proteção ao crédito, inexistindo dever de indenizar a 

consumidora por danos morais. Primeiramente, necessário esclarecer que 

as faturas objeto da presente reclamação pela Reclamante são referentes 

aos meses de setembro e novembro/2019. No caso, tratando-se de 

relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no 

art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à parte reclamada provar a veracidade de suas 

alegações na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de 

direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. Da análise do processo e os 

documentos a ele acostados, verifica-se que as faturas de setembro e 

novembro/2019 foram geradas com consumo acima da média de consumo, 

ainda, que realizadas de forma plurimensal, em razão do imóvel estar 

localizado na zona rural. Do mesmo modo, a Reclamada afirma que 

inexiste irregularidade no registro do consumo, estando, o medidor em 

perfeitas condições de uso. Desta feita, a documentação e as assertivas 

apresentadas pela Reclamada demonstram que houve o registro superior 

ao consumo realmente utilizado nos meses de setembro e novembro/2019, 

não tendo sido apresentada justificativa plausível para a cobrança 

constante nas referidas faturas, devendo, portanto, ser readequada. 

Corroborando: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA. ENERGIA 

ELÉTRICA. COBRANÇA EXORBITANTE DE CONSUMO REGULAR. 

EXCEDENTE LANÇADO EM QUANTIA MAIOR AO VALOR DA MÉDIA. 

HIPÓTESE QUE ENSEJA O CANCELAMENTO DA FATURA DISCREPANTE, 

COM REEMISSÃO DA COBRANÇA COM BASE NA MÉDIA. SENTENÇA 

PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004902284, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 29/01/2015).” Do 

mesmo modo, tenho que não houve a suspensão da energia elétrica no 
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imóvel da Reclamante e seus dados não foram inscritos no cadastro de 

proteção ao crédito pelo inadimplemento das faturas indevidas em razão 

da liminar concedida nos autos, fato este que causou com absoluta 

certeza, preocupação, desgaste emocional ao consumidor. Quanto ao 

dano moral, em si mesmo, não há que se falar em prova; o que se deve 

comprovar é o fato que gerou o desconforto e a indignação da 

Reclamante, e este restou comprovado. E provado o fato, impõe-se a 

condenação, pois, nesses casos, em regra, considera-se o dano in re 

ipsa. Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do 

art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da 

preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e o faço 

para: DETERMINAR que a Reclamada proceda à readequação das faturas 

dos meses de setembro e novembro/2019, de acordo com a média de 

consumo dos três meses anteriores a emissão das faturas objeto da lide; 

CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral à 

Reclamante no valor de R$ 3.000,00 (três mil e quinhentos reais), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão 

e acrescido de juros legais a partir desta citação. MANTENHO A LIMINAR 

CONCEDIDA NO ID. N. 27085720. 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 NCPC, em consonância com a Súmula 

nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o 

art. 55, “caput”, da LJE. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Diani de Moraes 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 Processo nº 1020346-08.2019.8.11.0001 Reclamante: 

KATIUSCIA DE ARRUDA SILVEIRA DE OLIVEIRA Reclamada: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A SENTENÇA Dispensado 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Rejeito a preliminar 

de incompetência absoluta do juizado especial por necessidade de perícia 

arguida pela Reclamada, tendo em vista que os documentos existentes no 

processo são suficientes para o deslinde da lide. Passo à análise do 

mérito. A Reclamante alega na petição inicial que é usuária dos serviços 

da Reclamada e que foram emitidas faturas de referência 09 e 10/2019 

com valor muito acima do consumido, em razão disso formulou reclamação 

administrativa solicitando a revisão delas, porém o pedido foi 

improcedente, e, por isso a empresa procedeu a suspensão do 

fornecimento de energia em seu domicílio. A Reclamada sustenta na 

defesa que inexiste ato ilícito, que as faturas objeto da lide foram geradas 

com base na leitura do consumo registrado no imóvel nos meses de 

referência, por isso não há que se falar em revisão das faturas, além de 

que o aumento consumo está condicionado a diversos fatores, tais como, 

clima, férias escolares, utilização dos equipamentos eletroeletrônicos 

pelos moradores do imóvel, razão pela qual não há que se falar em dever 

de indenizar. Formula, por fim, pedido contraposto. 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. Incumbe à parte reclamada provar a veracidade de suas 

alegações na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de 

direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Analisando o processo e os 

documentos a ele acostados, verifica-se que a Reclamada não apresenta 

qualquer justificativa para a emissão das faturas 09/2019 e 10/2019, as 

quais são claramente incondizentes com o consumo registrado 

mensalmente no imóvel. Desta feita, tem-se que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia ao teor do art. 373, II do 

CPC, uma vez que não comprovou os fatos extintivos, modificativos e ou 

impeditivos do direito da autora, sendo, a conclusão pertinente, de que as 

faturas de setembro e outubro/2019 são indevidas, uma vez que não 

correspondem com a média de consumo do imóvel, razão pela qual devem 

ser readequadas, de acordo com a média de consumo registrada nos três 

meses anteriores a fatura de setembro/2019. Do mesmo modo, resta 

demonstrada a ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora, uma vez que está decorre do 

inadimplemento de cobrança indevida. Evidencia-se, pois, que os fatos 

narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. A demonstração de 

situação excepcional incumbia à concessionária, sendo impossível exigir 

da parte autora a produção de prova negativa. Assim, demonstrada a 

responsabilidade civil da Reclamada, deve esta ser condenada a indenizar 

a Reclamante pelos danos causados, decorrentes da tentativa de 

resolução administrativa, sem qualquer solução em tempo hábil, bem como 

da suspensão do fornecimento de energia decorrente de cobranças 

indevidas, ultrapassando a barreira do mero aborrecimento. Corroborando: 

“ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DE FATURAS. COBRANÇA DE VALORES 

BEM SUPERIORES À MÉDIA DA UNIDADE CONSUMIDORA. PROVA DOS 

AUTOS E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDEVIDO CORTE NO 

FORNECIMENTO E INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS 

MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. 

Demonstrada pela prova dos autos que a cobrança de valores bem acima 

da média da unidade consumidora, quanto às faturas com vencimento nos 

meses de junho, julho e agosto, em momento imediatamente posterior à 

colocação de poste de luz pela concessionária, decorreu de falha na 

prestação do serviço, tem-se por caracterizado o ato ilícito praticado, 

impondo a revisão das quantias exigidas, com a repetição do indébito em 

dobro, forte no artigo 42, parágrafo único, CDC, por não se estar diante de 

hipótese de erro justificável, e a condenação da ré em danos morais, os 

quais decorrem in re ipsa, apresentando-se ajustado à hipótese o quantum 

indenizatório arbitrado pelo juízo de 1.º grau. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. É caso de manutenção da 

verba honorária arbitrada pela sentença, tendo em vista que ajustado o 

seu montante a remunerar condignamente o trabalho desempenhado pela 

Defensoria Pública, adotado percentual médio entre o mínimo e o máximo, 

incidindo sobre o valor da condenação atualizado, tudo de acordo com o 

disposto no artigo 85, § 2º, CPC/15. (Apelação Cível Nº 70080002918, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio 

José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 18/12/2018)”. Diante da ilegalidade 

da cobrança das faturas objeto da lide, o pedido contraposto formulado 

pela Ré, é improcedente. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial 

formulado, e o faço para: DETERMINAR que a Reclamada proceda à 

readequação das faturas dos meses de setembro e outubro/2019, de 

acordo com a média de consumo dos três meses anteriores a emissão da 

fatura de setembro/2019; CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante 

o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais experimentados 

de forma injusta, devendo o valor ora estabelecido ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros legais 

a partir da citação. MANTENHO A LIMINAR CONCEDIDA NO ID. 27309055. 

OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO 

PELA RECLAMADA. 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 e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Diani de Moraes Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 
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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: 1022213-36.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SUELI ROSA DA SILVA JESUS 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. Cuida-se de demanda em que a parte reclamante alega 

que houve registro de seu nome junto aos anais restritivos, alegando que 

se deu em razão de fatura não eventual com base em recuperação de 

consumo. Alega que não participou da vistoria realizada pela reclamada, 

bem como não recebeu qualquer notificação a respeito. Alega ainda que o 

suposto defeito apontado inexiste. Requer ao fim a declaração de 

inexistência da cobrança apontada e ainda 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, de modo que não transcorreu o lapso temporal 

mencionado. 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. Novamente sem razão, 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 preliminar de ausência de documentos 

probatórios, está se confunde com o mérito, razão pela qual será 

analisada em momentos posteriores. Sem mais preliminares, passo a 

análise de mérito da demanda. 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 amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. No mérito a pretensão merece juízo de 

procedência. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência da consumidora, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe 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 é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. E a reclamada em 

sede de sua contestação aduziu que a cobrança é regular, vez que fora 

elaborada de acordo com o determinado pela ANEEL em sua resolução nº. 

414/2010, realizando inspeção que registrou irregularidade no medidor. 

Contudo, verifico que a Reclamada não agiu de acordo com o determinado 

pela norma vigente para proceder na recuperação de consumo da parte 

Autora, pois não acostou qualquer documento que comprove a existência 

da irregularidade alegada, ônus que lhe incumbia. Destaco que se a 

demandada estava pretendendo a recuperação de receita (dita de 

consumo) e esta deveria proceder na forma prevista no art. 129 da Res. 

ANEEL nº 414/10, adotando precisamente o que está consignado no 

mencionado dispositivo, abaixo transcrito: 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 - [...] III -elaborar relatório de avaliação 

técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 

03.04.2012); IV - [...] e V - implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) [...] e b) [...] § 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. Da 

analise detida dos autos, verifica-se que a reclamada não procedeu da 

maneira estabelecida na norma supracitada, pois não confeccionou 

devidamente TOI, não registrou as supostas irregularidades por meio de 

fotografias, a fim de atestar que a irregularidade fosse capaz de gerar a 

perda de receita em desfavor da reclamada, bem como a reclamada não 

comprova que tenha sido a autora ou alguém em nome desta quem teria 

realizado a violação mencionada. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE FATURA 

COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - INEXISTÊNCIA 

DO LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELO ÓRGÃO OFICIAL - SUSPENSÃO 

INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE 

IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO QUE 

ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Quando há cobrança de valores 

exorbitantes com base na recuperação de consumo de energia elétrica, a 

concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos 

medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL). 2- 

Inexistindo laudo técnico emitido com certificação ABNT NBR ISO 9001, a 

declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. 3- 

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, 

pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, qual seja a 

suspensão do fornecimento de energia, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa. 4- Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho 

que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra 

adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios 

da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte 

recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 

5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão 

do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJ/MT - Recurso Inominado nº 

0059138-53.2016.811.0001, Turma Recursal Provisória, Relatora Valdeci 

Moraes Siqueira, Data do Julgamento: 03/03/2017). Desta forma, merece 
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guarida a pretensão da Reclamante em ver declarado inexigível o débito 

total da fatura de recuperação gerada, haja vista que se refere a consumo 

ilegalmente auferido pela Reclamada. Válido ainda ponderar que a norma 

estabelecida pela ANEEL visa proteger o consumidor, oportunizando a 

este as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 

Nesse sentido, in verbis: “Havendo suspeita de desvio de energia elétrica, 

cabe à empresa prestadora do serviço promover a perícia necessária à 

comprovação do fato, devendo observar, nesse procedimento, as 

garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Não pode a 

concessionária, sem observar essas garantias, retirar o medidor de 

energia, elaborar laudo unilateral e expor o consumidor ao ridículo, sob 

pena de ter que repará-lo por danos morais. (TJMT - Apelação Cível nº 

29767/2009, Classe CNJ 198. Quinta Câmara Cível. Rel. Desembargador 

Sebastião de Moraes Filho. DJ. 27/05/2009).” Desta feita, a omissão em 

obedecer às regras da Resolução nº 414/2010, que, diga-se de 

passagem, é um instrumento normativo que regulamenta a Lei nº 9427/96, 

diploma que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica, macula os 

procedimentos levados a efeito pela Reclamada na exata medida em 

simplesmente desconsiderar o princípio da ampla defesa e do 

contraditório. Por assim, e por tudo que consta dos autos tenho que a 

reclamada não comprova suas alegações a ponto de justificar as 

recuperações de consumo lançadas contra a parte requerente, sendo por 

assim indevidas. Logo, tenho que efetivamente houve falhas na prestação 

dos serviços da Reclamada, na medida em que a mesma efetuou a 

suspensão de essenciais serviços de maneira equivocada, e ainda não 

procedeu com a religação conforme o disposto na legislação vigente. 

Quanto ao dano moral, devemos observar o que nos ensina o Professor 

Yussef Said Cahali: “(...) é a privação ou diminuição daqueles bens que 

têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade 

de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade 

física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse 

modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, 

reputação, etc.), dano moral que molesta a parte afetiva do patrimônio 

moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou 

indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.), e dano moral 

puro (dor, tristeza, etc) (...)" Destarte, conforme ensinamento transcrito 

verifica-se que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause 

transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no 

pessoal. Carlos Bittar, citado por Yussef Said Cahali (Dano moral, 2º ed. 

revista, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1998, p.20), aduz com 

propriedade que: "Qualificam-se como morais os danos em razão da 

esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, 

em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que 

atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da 

intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da 

pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração 

social).” Antônio Jeová Santos, citado por Rui Stoco (Tratado de 

Responsabilidade Civil, 5ª ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 2001, p.1381), completa dizendo que: "O mero incômodo, o 

enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o homem médio tem 

de suportar em razão do cotidiano não servem para a concessão de 

indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a suscetibilidade 

aflore com facilidade.” In casu, restou clara a necessidade da interposição 

da presente demanda pelo Reclamante para ver seu direito resguardado, 

visto o registro de seu nome nos anais da inadimplência, não podendo ser 

considerado mero dissabor, ultrapassando a barreira do aborrecimento. 

Devemos levar em conta que a indenização por dano moral tem caráter 

ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a parte inocente pelos 

danos causados pela desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios 

para a estipulação do quantum indenizatório devem tomar por base, de 

forma não emocional, isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau 

da culpa, a duração do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as 

condições do ofensor e do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, 

entendo que o valor R$ 6.000,00 (seis mil reais), é valor condizente com a 

ofensa sofrida, mormente quando não tem por fito o enriquecimento ilícito, 

porém deve servir como desestímulo a novas desídias da Reclamada. 

Tendo em vista a irregularidade no valor cobrado, tenho que são 

improcedentes o pedido contraposto e a alegação de litigância de má fé. III 

- DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código 

de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

SUELI ROSA DA SILVA JESUS em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para DECLARAR INEXIGÍVEL 

o débito cobrado a título de consumo recuperado objeto da demanda, bem 

como condenar a reclamada ao pagamento de indenização no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente 

pelo INBC/IBGE a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, contados da citação. IMPROCEDENTES os pedidos de 

litigância de má-fé e contraposto. OPINO ainda pela condenação da 

reclamada em promover a exclusão do nome do reclamante dos anais 

restritivos, no que se refere ao debito discutido, em um prazo de 05 

(cinco) dias, sob pela de multa pecuniária no valor de R$ 4.000,00, valor 

este fixo (não diário) e passível de majoração em ulterior decisão. Sem 

custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 5º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá Dr. ADAUTO DOS SANTOS REIS, 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: 1002889-26.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSE CRISTINA FERREIRA GOMES BAYERL REQUERIDO: 

VIVO 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. 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. 

Ademais, quanto a ausência de pretensão resistida, entendo que também 
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não merece acolhimento, posto que inexiste obrigatoriedade de 

esgotamento da via administrativa no caso em tela. De igual modo, 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. 

Novamente sem razão, 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. Sem mais 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. Ademais, a 

reclamada cita em contestação a existencia de áudio com gravação de 

ligação telefônica entre a reclamante e os prepostos da reclamada, ocorre 

que não junta tal documento, colacionando tal somente suposta 

transcrição da conversa, o que não é suficiente para se verificar sequer 

que tal ligação exista. 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. 

Por consequencia, haja vista a inexistencia de relação juridica, tenho que 

são improcedentes o pedido contraposto e 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 ROSE CRISTINA 

FERREIRA GOMES BAYERL, em desfavor de VIVO 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 de má-fé e o pedido contraposto. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1057483-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RAHAL COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RAHAL COSTA OAB - MT15271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

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 Processo nº 1057483-98.2019.8.11.0041 Reclamante: 

MARCIO RAHAL COSTA Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do Juizado Especial por necessidade de perícia 

técnica suscitada pela Reclamada, tendo em vista que provas produzidas 

no feito são suficientes para o deslinde da lide. O Reclamante alega na 

petição inicial: - que é titular da Unidade Consumidora nº 6/2099545-2 e 

que, no mês de outubro/2019, foi encaminhada ao Reclamante, pela 

Reclamada, uma fatura de energia elétrica no valor de R$ 9.735,20 (nove 
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mil setecentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), sendo atribuído tal 

valor a constatação de irregularidade no medidor; - que tentou resolver 

administrativamente não obteve êxito, sendo apenas realizado pela 

Reclamada o parcelamento unilateral da fatura eventual, razão pela qual 

ingressa com a presente reclamação. A parte Reclamada sustenta na 

defesa: - que a cobrança da fatura eventual foi emitida no mês de 

outubro/2019 é devida, uma vez que foi respeitado o procedimento de 

apuração de irregularidade descrito na Resolução 414/2010 da ANEEL, 

além disso, afirma que é legal possibilidade a suspensão da energia 

elétrica em decorrência do inadimplemento da referida fatura, de acordo 

com entendimento do STJ no REsp. 1412433, razão pela qual não há que 

se falar em dever de indenizar; Por fim, a Reclamada formula pedido 

contraposto. Analisado o processo e os documentos a ele acostados, 

verifica-se que a Reclamada não comprovou a veracidade do consumo 

registrado na fatura emitida em outubro/2019, no valor R$ 9.735,20 (nove 

mil setecentos e trinta e cinco reais e vinte centavos). De fato, não foi 

comprovado pela Reclamada que tenha oportunizado ao Reclamante o 

acompanhamento do procedimento administrativo descrito no art. 129, §1º 

da Resolução 414/2010. Além disso, o TOI – Termo de Ocorrência e 

Irregularidade em sua integralidade devidamente acompanhado de laudo 

pericial ou e registros fotográficos feitos pelos técnicos da Reclamada não 

foram anexados ao processo, tendo sido juntado apenas termo de 

ocorrência e carta ao clientes, os quais foram apresentados pelo autor. 

Vale acrescentar que também o consumo após a realização da inspeção 

permaneceu no mesmo patamar, posto que o consumo registrado nos 

meses de novembro e dezembro/2019 estão no mesmo patamar de 

registros durante do ano de 2019. Deste modo, a conclusão pertinente ao 

caso não foi comprovado que que o consumo cobrado na fatura eventual 

emitida em outubro/2019 decorre da constatação de irregularidade no 

medidor, não tendo a Reclamada se desincumbido do ônus probatório que 

lhe competia, a teor do art. 373, II do CPC, razão pela qual é indevida a 

cobrança do referido débito, devendo ser o mesmo desconstituído. Quanto 

ao dano moral, em si mesmo, não há que se falar em prova; o que se deve 

comprovar é o fato que gerou o desconforto e a indignação do 

Reclamante, e este restou comprovado. E provado o fato, impõe-se a 

condenação pois, nesses casos, em regra, considera-se o dano “in re 

ipsa”. Destaca-se que a atribuição de fraude pela Reclamada, acrescida 

de cobrança indevida e ameaça de suspensão do serviço configuram 

lesão aos direitos da personalidade do Reclamante. A corroborar: 

“ENERGIA ELÉTRICA. FATURA. AUMENTO INJUSTIFICADO. COBRANÇA 

EXCESSIVA. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONSUMO 

SUPERIOR À MÉDIA MENSAL. PARCELAMENTO COMPULSÓRIO. 

IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. 

TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O 

ARBITRAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. LIMITAÇÃO AOS VALORES 

EFETIVAMENTE PAGOS. ÍNDICE APLICÁVEL. INPC. CORREÇÃO 

MONETÁRIA A INCIDIR DESDE O PAGAMENTO INDEVIDO. JUROS DE 

MORA A FLUÍREM DA CITAÇÃO. APELO PROVIDO EM PARTE. (TJBA – 

APL: 0001798-33.2015.805.0138, Relator: Manuel Carneiro Bahia de 

Araújo, Quinta Câmara Cível, Publicado: 06/011/2018)”. Por fim, não 

demonstrada à legalidade da fatura objeto da demanda pela Reclamante, 

portanto, não merece acolhimento o pedido contraposto por ela formulado. 

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar 

arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e o faço para: 

DECLARAR indevida a cobrança da fatura no valor de R$ 9.735,20 (nove 

mil setecentos e trinta e cinco reais e vinte centavos); CONDENAR a 

reclamada ao pagamento de indenização por dano moral ao Reclamante no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros 

legais a partir da citação. MANTENHO A LIMINAR CONCEDIDA NO ID 

27127660. 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 

NCPC, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE MARTINS PEREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARQUES DE ARRUDA E SILVA OAB - MT16107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1000239-06.2020.8.11.0001 Reclamante: 

ATAIDE MARTINS PEREIRA NETO Reclamada: VIA VAREJO S/A 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir 

suscitada pela Reclamada, tendo em vista que o Reclamante não é 

obrigado a exaurir as vias administrativas para ingressar com reclamação 

judicial. Passo à análise do mérito. O Reclamante pleiteia indenização por 

danos morais e repetição de indébito argumentando que ao adquirir um 

celular a Reclamada embutiu na compra um chip, que discorda do 

procedimento da empresa por se tratar de venda casada. A Reclamada, 

em defesa, alega que não cometeu nenhum ato ilícito, tendo agido no 

exercício regular do direito, e, que a aquisição do produto se deu por 

vontade do consumidor, razão pela qual não há que se falar em 

indenização por danos morais. Analisado o processo e os documentos a 

ele acostados, verifica-se que o Reclamante adquiriu o aparelho celular e 

o chip separadamente, tendo inclusive sido geradas notas fiscais distintas 

para cada produto, não havendo provas quanto à obrigatoriedade na 

contratação do chip para a obtenção do desconto no aparelho celular, 

cujo ônus tocava à Autora, nos termos do art. 373, inc. I, do NCPC. 

Ademais, não consta na oferta anexada na petição inicial que o valor 

cobrado se tratava do aparelho celular e do chip. Desta feita, tenho que 

não restou configurada a venda casada, pelo que a consumidora adquiriu 

simultaneamente o celular e o chip, estando discriminados os produtos de 

forma independente, inclusive em notas fiscais distintas, não configurando 

venda casada a mera arguição da Reclamante, sem a devida 

comprovação. Corroborando: “DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA 

COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

VENDA CASADA E PROPAGANDA ENGANOSA NÃO DEMONSTRADAS. 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO INCABÍVEL. CANCELAMENTO DE LINHA 

TELEFÔNICA QUE DEVE SER PROCEDIDO PELO CONSUMIDOR. 1. Não 

configura venda casada quando o consumidor ao adquirir aparelho 

telefônico celular, adquire simultaneamente chips telefônicos, desde que 

discriminados os produtos independentemente no comprovante de 

compra. Inexistindo, em decorrência, qualquer dever de indenização pela 

aquisição realizada. 2. Não configura propaganda enganosa a mera 

arguição pelo consumidor sem a devida comprovação, por se tratar de 

matéria de fato é necessária a apresentação, ao menos, de indícios do 

engano sofrido. 3. Não cabe a empresa terceirizada que comercializa 

chips de celular o cancelamento da linha junto a operadora telefônica, na 

medida em que a própria política de segurança das empresas de telefonia 

exige que o titular da linha proceda ao cancelamento do serviço. 4. 

Recurso conhecido e não provido, esta Turma Recursal resolve, por 

unanimidade de votos CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos 

exatos termos da ementa (TJPR – Primeira Turma Recursal – 

0003785-27.2014.816.0173 – Umuarama – Relatora Liana de Oliveira 

Lueders – J. 11.11.2014). Diante disso, não há como se confirmar os 

pedidos de indenização por danos morais e repetição indébito formulados 

pelo Reclamante, sendo a improcedência medida que se impõe. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, 

determinando o arquivamento do processo após o trânsito em julgado 
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desta decisão. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e 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 artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Diani 

de Moraes 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: 1000450-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONNIZE DA COSTA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (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 Processo nº 1000450-42.2020.8.11.0001 Reclamantes: 

MONNIZE DA COSTA DIAS Reclamada: AZUL LINHAS AEREAS SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Rejeito a 

preliminar de incompetência territorial arguida pela Reclamada, tendo em 

vista que não apresentou que a Reclamante não reside no endereço 

informado, aliado ao fato de que o comprovante de endereço juntado na 

petição inicial está em nome da genitora da autora. Passo ao exame do 

mérito. A Reclamante alega na petição inicial: - que adquiriu passagem 

aérea com embarque previsto do Rio de Janeiro, dia 04/01/2020 às 18h40 

com destino à Cuiabá com chegada às 23h10min, contudo, houve atraso 

ocasionando um atraso de 01h35min; - que ao retirar a bagagem 

constatou que ela foi extraviada, tendo realizado o registro de 

irregularidade de bagagem, o qual somente possível ser feito às 01h39min 

do dia 05/01/2020, sendo que sua mala foi restituída pela companhia aérea 

no dia 06/01/2020, fatos estes que lhe causaram grandes transtornos. A 

Reclamada, em sua defesa, alega que não há que se falar em falha na 

prestação do serviço, tendo em vista que o atraso no voo foi inferior a 

quatro horas, estando dentro do prazo autorizado pela ANAC, bem como 

que a bagagem da Reclamante foi localizada e devolvida em um curto 

espaço de tempo, tratando-se de mero aborrecimento. 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. Pois bem. Analisado o processo verifico que restou 

incontroverso o extravio da bagagem da autora ocorrida em 05/01/2019, 

em voo contratado pela empresa reclamada, a qual foi entregue somente 

após 24 (vinte e quatro) horas, no dia 06/01/2019. Vale ressaltar que a 

Reclamante comprovou os fatos constitutivos do direito que pleiteia, nos 

termos do art. 373, I do CPC, eis que demonstrou que houve o efetivo 

extravio de sua bagagem, e, a qual a empresa comprovou ter sido 

entregue e, portanto restituída, após um dia da chegada em seu destino. 

Diante de tal quadro, é de se reconhecer que emerge incontroversa a 

responsabilidade da empresa Reclamada em reparar os danos sofridos 

pela Reclamante em razão do extravio temporário da bagagem. Logo, é 

fato que a Reclamante suportou transtornos decorrentes do ocorrido, o 

que não pode ser equiparado a mero contratempo, a pequenos 

dissabores, ou, ainda, a inconvenientes rotineiros aos quais todos se 

vejam submetidos, motivo pelo qual se veja plenamente justificada a 

reparação almejada. Corroborando: “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE 

BAGAGEM. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. O descumprimento do contrato de transporte 

ou falha na prestação do serviço contratado dá ensejo ao dever de 

indenizar o dano moral causado ao passageiro. Dano Moral. Comprovada 

a ocorrência do fato narrado na inicial (extravio temporário de bagagem), 

se impõe a condenação da demandada na reparação dos morais 

experimentados pelos autores decorrentes da falha no serviço. (...) 

(Apelação Cível Nº 70069429561, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 27/10/2016”. Por 

outro lado, não restou demonstrado a lesão aos direitos da personalidade 

da Reclamante no que se refere ao atraso do voo de 01h35min, isto 

porque somente é indenizável o atraso superior a quatro horas, o que não 

ocorreu no presente caso, caracterizando apenas pequeno aborrecimento 

do dia-a-dia. Ressalta-se que não está se falando que o tal fato não gerou 

incomodo a Reclamante, contudo, este não é capaz de gerar dever de 

indenizar. A corroborar: “RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. 

ATRASO DE VOO. CHEGADA AO DESTINO COM ATRASO INFERIOR A 4 

HORAS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL PRESUMIDO. OFENSA AO 

DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR – 2ª TURMA RECURSAL – 

0007461-84.2019.816.0018 -RELATORA JUÍZA FERNANDA BERNERT 

MICHELIN – J. 03.04.2020 – P. 10/04/2020)”. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: CONDENAR a Reclamada, a pagar 

para Reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos 

morais sofridos, em decorrência do extravio da bagagem, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir desta 

decisão e juros legais a partir da citação. 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 NCPC, em consonância com a Súmula 

nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Diani de Moraes 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: 1006816-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA DE ALMEIDA ANASTACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1006816-34.2019.8.11.0001 Reclamante: 

DJALMA DE ALMEIDA ANASTACIO Reclamada: OI S.A SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade de produção de prova oral. 

Sem preliminares, passo ao julgamento do mérito. Pleiteia o Reclamante 

indenização por danos morais ao argumento de que seu nome foi inserido 

em cadastro de restrição ao crédito indevidamente pela Reclamada, por 

débito que alega desconhecer. A Reclamada, em defesa, alega que não 

cometeu nenhum ilícito, em razão de que o Reclamante firmou com ele 

contrato de prestação de serviço de telefonia e deixou de adimplir com as 

obrigações dele decorrentes, sendo devida a inscrição dos seus dados 

no cadastro de proteção ao crédito. Da análise dos autos cumpre 

ressaltar, porém, que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia (CPC/2015, art. 373, II), vez que não juntou nenhum 

documento capaz de demonstrar a existência de relação contratual entre 

as partes que pudesse ensejar a inscrição dos dados do Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito. De fato, não trouxe a Reclamada aos 

autos nenhum documento comprovando que houve contratação e 

utilização de serviço pelo Reclamante à época em que a fatura discutida 

foi gerada decorrente da linha telefônica mencionada na defesa. Sendo 

assim, resta demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da 

Reclamada ao inscrever os dados do Reclamante no cadastro de proteção 
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ao crédito por débito inexistente, devendo reparar os danos a ele 

causados, pois estes sem dúvida ultrapassam a barreira do mero 

aborrecimento. Corroborando: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL E DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA FIXA – 

CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL PRESUMIDO – MANUTENÇAO 

DO QUANTUM ARBITRADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE 

RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE OI S.A. CONHECIDO 

EM PARTE E DESPROVIDO – RECURSO DE JOÃO ANTÔNIO FERREIRA 

DOS SANTOS DESPROVIDO. Nas ações declaratórias negativas, em que 

uma das partes alega inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova 

da realização do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, 

surge a obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção 

indevida enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente 

de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra 

e ao nome do cidadão. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada 

de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da 

ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. (TJMT - Ap. 7617/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado 

04/12/2018, DJE 10/12/2018)”. Indefiro o pedido contraposto, tendo em 

vista a ausência de relação jurídica. Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexigibilidade do 

débito discutido no presente processo; 2 - CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir da decisão e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso; IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Intime-se a 

Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder à 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 diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do 

teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários mínimos) e com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Diani de Moraes 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: 1014978-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADAM HENRIQUE DE ASSIS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LOUZICH COELHO OAB - MT8637-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):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1014978-18.2019.8.11.0001 Reclamante: 

ADAM HENRIQUE DE ASSIS SANTOS Reclamada: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Rejeito a preliminar 

de incompetência arguida pela reclamada, tendo em vista que os 

documentos trazidos aos autos são suficientes para formar um juízo de 

convicção, não havendo necessidade de produção de outros tipos de 

prova, como a pericial. Passo ao exame do mérito. A reclamante alega na 

petição inicial: - que recebeu a fatura no valor de R$ 4.068,56 (quatro mil e 

sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), referentes à 

recuperação de crédito diante da constatação de irregularidade em seu 

medidor; - que o débito foi parcelado automaticamente pela Reclamada em 

duas faturas, sendo uma no valor de R$ 549,90 (cento e quarenta e nove 

reais e noventa e centavos); - não praticou qualquer ilicitude e que sempre 

adimpliu com suas obrigações perante a reclamada, razão pela qual a 

cobrança é indevida, estando sujeito a ter a energia elétrica suspensa e 

seus dados inscritos no cadastro de proteção ao crédito. A reclamada, em 

sua defesa, sustenta que foi realizada vistoria e foi detectada 

irregularidade na medição de consumo da unidade consumidora da 

reclamante, registrada por fotografias, o que gerou a emissão da fatura de 

recuperação de consumo, tornando legítimo o débito apurado. No caso, 

tratando-se de relação de consumo, na qual a reclamada encontra-se 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que a reclamante a 

demonstrar a sua procedência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Analisado o 

processo e as provas nele produzidas, verifica-se que a reclamada ao 

realizar vistoria na unidade consumidora do Reclamante, constatou que 

havia irregularidade no medidor, sendo registrado por fotos. No caso dos 

autos, verifica-se que o imóvel estava com a energia desligada desde 

outubro/2017, conforme demonstra o histórico de consumo do imóvel, 

onde consta que não havia registro de consumo até a data de 

setembro/2019, fato este que corrobora com a constatação feita na 

vistoria realizada pela Reclamada que foram registradas por fotografias. 

Assim, o Reclamante vem utilizou os serviços à revelia da Reclamada por 

vários meses sem a devida contraprestação, tendo somente passado a 

pagar pelo serviço após a regularização da irregularidade. Dessa forma, 

não há, no caso dos autos, como caracterizar a atitude ilícita da 

Reclamada, tampouco como se estabelecer o nexo de causalidade entre 

sua ação e os alegados danos suportados pelo Reclamante, motivo pelo 

qual se afasta no todo a sua responsabilidade, não havendo que se falar 

em cobrança indevida. A corroborar: “RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE 

COBRANÇA INDEVIDA. AUTO-RELIGAÇÃO (EP.1.3. COBRANÇA DEVIDA. 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS AUTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO 

PÚBLICO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ARTIGO 175 DA RESOLUÇÃO 

414/2010 DA ANEEL. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO. (TJRR – RI 

08123683520188230010, Relator: Erick Cavalcanti Linhares Lima, Data da 

Publicação: 15/10/2018). 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. 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. 

REVOGO a liminar concedida no ID 25672311. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Preclusa a via recursal e 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. Diani de Moraes 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. 
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Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-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: 1021095-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM KYOSHI DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1021095-25.2019.8.11.0001 Reclamante: 

WILLIAM KYOSHI DO NASCIMENTO Reclamado: BANCO BRADESCARD 

S.A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. 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 

pela ré. Portanto, quanto ao exame da preliminar suscitada 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. No mesmo sentido, exemplifica a doutrina: “(...) se 

em vez de dizer que o autor é parte ilegítima, for possível dizer que não 

tem o direito que afirma ter, deve o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, Teresa 

Arruda Alvim, Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 

Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P.792). Passo 

ao julgamento do mérito. O Reclamante pleiteia indenização por danos 

morais em razão da existência de restrição de seu nome em cadastro de 

proteção ao crédito promovida pelo Reclamado, ao argumento de que não 

possui nenhum débito com o banco. Por sua vez, o Reclamado sustenta 

que o Reclamante firmou contrato de prestação de serviços com ele, e, em 

razão do inadimplemento de suas obrigações, seus dados foram inclusos 

no cadastro de proteção ao crédito. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados verifica-se que o Reclamado se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do 

CPC, e comprovou a existência de relação jurídica entre as partes com a 

juntada de proposta de adesão- proposta de adesão proteção total, e, 

cópia do CNH do autor. Registra-se ainda que a assinatura aposta nos 

documentos apresentados na defesa é visivelmente idêntica à exarada 

pelo Reclamante na petição inicial, não tendo sequer sido por ele 

impugnada, sendo, portanto, desnecessária a realização de perícia. Nesse 

sentido: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCOS. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO. RÉ QUE JUNTA CONTRATO COM A ASSINATURA DA 

AUTORA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ASSINATURA VISIVELMENTE 

IGUAL A DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA AUTORA. SENTENÇA 

IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. 

Desnecessidade de perícia técnica para fins de análise de assinatura, 

pois a mesma é visivelmente idêntica a da autora no decorrer da lide, bem 

como a do documento de identidade acostado na inicial. Ré que logrou 

êxito em trazer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

autora, acostando cópia do contrato do empréstimo com a assinatura e 

documentos da autora, afastando assim, o alegado na inicial. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei dos 

Juizados Especiais Cíveis. RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 

71005028071, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Arriada Lorea, Julgado em 11/09/2014, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 12/09/2014). Ademais, o Reclamante não trouxe 

nenhuma prova de que tenha efetuado o pagamento de suas obrigações 

com o banco, aliado ao fato de que ocultou tais informações em sua 

petição inicial. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de 

que houve relação negocial firmada entre as partes, não havendo que se 

falar em inscrição indevida. Corroborando: “RELAÇÃO CONTRATUAL 

ENTRE AS PARTES RECONHECIDA. AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DE 

COMPROVAR O ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO RÉU PROVIDO. 

RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. (TJRS – Recurso Cível n. 

71007637671, Terceira Turma Recursal Cível, turmas Recursais, Relator: 

Luís Francisco Franco, Julgado em 24/05/2018, Publicado em 

29/05/2018)”. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade esta está no agir da parte Reclamante, que na tentativa de 

se eximir de suas obrigações tentou induzir em erro este juízo alterando a 

verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no 

artigo 80 do CPC. Eis o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPROVAÇÃO 

DO VÍNCULO JURÍDICO. DÉBITO NÃO QUITADO PELO CONTRATANTE. 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. 

INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. Presente nos autos 

documentação que comprova o vínculo jurídico entre as partes, bem como 

a existência de débito em aberto, revela-se devida, em caso de 

inadimplência, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de órgãos 

de proteção ao crédito. Se a parte litiga de má-fé, alterando a verdade dos 

fatos de modo temerário ao promover demanda infundada, cabe a sua 

condenação no pagamento de multa, nos termos do art. 80 c/c art. 81 do 

NCPC. (TJ-MG - Apelação Cível AC 10000170501407001 MG (TJ-MG, 

publicado em 01/09/2017).” Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo Reclamante. OPINO, também, pela condenação do 

Reclamante à pena de litigância de má-fé que fixo em 9,9% sobre o valor 

da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 

81, do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno o Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 9,9% sobre 

o valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do 

CPC/2015. Preclusa a via recursal e 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 artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Diani de Moraes 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020202-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1020202-34.2019.8.11.0001 Reclamante: 

ELZA DA SILVA FERREIRA Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. A Reclamada arguiu preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, sustentado que a 

Reclamante se limita a discordar da cobrança sem apresentar os motivos 

de sua irresignação, contudo, tal preliminar se confunde com o mérito e 

com ele será julgado. Passo à análise do mérito. A Reclamante alega na 

petição inicial que é usuária dos serviços da Reclamada e que foram 

emitidas faturas de referência outubro e novembro/2019 com valor muito 

acima do consumido, em razão disso formulou reclamação administrativa 

solicitando a revisão delas, porém o pedido foi improcedente, e, por isso a 

empresa procedeu a suspensão do fornecimento de energia em seu 

domicílio. Também, a Reclamante, esclareceu que as faturas de julho a 

setembro/2019 são objeto de outra reclamação judicial sob o n. 1009384 

-23.2019.8.211.0001. A Reclamada sustenta na defesa que inexiste ato 

ilícito, que as faturas objeto da lide foram geradas com base na leitura do 

consumo registrado no imóvel nos meses de referência, por isso não há 

que se falar em revisão das faturas, sendo devida a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica, razão pela qual não há que se falar em 

dever de indenizar. 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. Incumbe à 

parte reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Analisando o processo e os documentos a ele acostados, 

verifica-se que a Reclamada não apresenta qualquer justificativa para a 

emissão das faturas 10/2019 a 11/2019, as quais são claramente 

incondizentes com o consumo registrado mensalmente no imóvel. 

Outrossim, denota-se que a média das faturas de janeiro a julho/2017, ou 

seja, anteriores as discutidas neste processo e na reclamação n. 1009384 

-23.2019.8.211.0001 era de 177,42 kWh, portanto, inferior as faturas 

objeto da demanda. Aliado a isto, o consumo das faturas de 

dezembro/2019 e janeiro/2020 voltou ao patamar das faturas de janeiro a 

julho/2019. Desta feita, tem-se que a Reclamada não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia ao teor do art. 373, II do CPC, uma vez 

que não juntou não comprovou os fatos extintivos, modificativos e ou 

impeditivos do direito da autora, sendo, a conclusão pertinente, de que as 

faturas de outubro e novembro/2019 são indevidas, uma vez que não 

correspondem com a média de consumo do imóvel, razão pela qual devem 

ser readequadas, de acordo com a média de consumo registrada nos 

meses janeiro a julho/2019. Do mesmo modo, resta demonstrada a 

ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora, uma vez que está decorre do inadimplemento de cobrança 

indevida. Evidencia-se, pois, que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. A demonstração de situação excepcional 

incumbia à concessionária, sendo impossível exigir da parte autora a 

produção de prova negativa. Assim, demonstrada a responsabilidade civil 

da Reclamada, deve esta ser condenada a indenizar a Reclamante pelos 

danos causados, decorrentes da tentativa de resolução administrativa, 

sem qualquer solução em tempo hábil, bem como da suspensão do 

fornecimento de energia decorrente de cobranças indevidas, 

ultrapassando a barreira do mero aborrecimento. Corroborando: “ENERGIA 

ELÉTRICA. REVISÃO DE FATURAS. COBRANÇA DE VALORES BEM 

SUPERIORES À MÉDIA DA UNIDADE CONSUMIDORA. PROVA DOS AUTOS 

E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDEVIDO CORTE NO 

FORNECIMENTO E INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS 

MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. 

Demonstrada pela prova dos autos que a cobrança de valores bem acima 

da média da unidade consumidora, quanto às faturas com vencimento nos 

meses de junho, julho e agosto, em momento imediatamente posterior à 

colocação de poste de luz pela concessionária, decorreu de falha na 

prestação do serviço, tem-se por caracterizado o ato ilícito praticado, 

impondo a revisão das quantias exigidas, com a repetição do indébito em 

dobro, forte no artigo 42, parágrafo único, CDC, por não se estar diante de 

hipótese de erro justificável, e a condenação da ré em danos morais, os 

quais decorrem in re ipsa, apresentando-se ajustado à hipótese o quantum 

indenizatório arbitrado pelo juízo de 1.º grau. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. É caso de manutenção da 

verba honorária arbitrada pela sentença, tendo em vista que ajustado o 

seu montante a remunerar condignamente o trabalho desempenhado pela 

Defensoria Pública, adotado percentual médio entre o mínimo e o máximo, 

incidindo sobre o valor da condenação atualizado, tudo de acordo com o 

disposto no artigo 85, § 2º, CPC/15. (Apelação Cível Nº 70080002918, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio 

José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 18/12/2018)”. Diante da ilegalidade 

da cobrança das faturas objeto da lide, o pedido contraposto formulado 

pela Ré, é improcedente. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial 

formulado, e o faço para: DETERMINAR que a Reclamada proceda à 

readequação das faturas dos meses de outubro e novembro/2019, de 

acordo com a média de consumo dos meses de janeiro a julho/2019. 

CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) pelos danos morais experimentados de forma injusta, 

devendo o valor ora estabelecido ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação. 

MANTENHO A LIMINAR CONCEDIDA NO ID. 27232428. 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 e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016645-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE LEANARA LEITE ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1016645-39.2019.8.11.0001 Reclamante: 

ARIANE LEANARA LEITE ROCHA Reclamado: IBI PROMOTORA DE 

VENDAS LTDA. (BANCO BRADESCARD S.A) SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 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 pela ré. Portanto, quanto ao exame da 

preliminar suscitada 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. No mesmo 
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sentido, exemplifica a doutrina: “(...) se em vez de dizer que o autor é 

parte ilegítima, for possível dizer que não tem o direito que afirma ter, deve 

o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, Primeiros Comentários ao 

Novo Código de Processo Civil. Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2015. P.792). Passo ao julgamento do mérito. A Reclamante 

pleiteia indenização por danos morais em razão da existência de restrição 

de seu nome em cadastro de proteção ao crédito promovida pelo 

Reclamado, ao argumento de que não possui nenhum débito com o banco. 

Por sua vez, o Reclamado sustenta que a Reclamante firmou contrato de 

prestação de serviços com ele, e, em razão do inadimplemento de suas 

obrigações, seus dados foram inclusos no cadastro de proteção ao 

crédito. Analisado o processo e os documentos a ele acostados 

verifica-se que o Reclamado se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, e comprovou a 

existência de relação jurídica entre as partes com a juntada de proposta 

de adesão- proposta de adesão proteção total, e, cópia do RG da autora. 

Registra-se ainda que a assinatura aposta nos documentos apresentados 

na defesa é visivelmente idêntica à exarada pela Reclamante na petição 

inicial, não tendo sequer sido por ela impugnada, sendo, portanto, 

desnecessária a realização de perícia. Nesse sentido: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RÉ 

QUE JUNTA CONTRATO COM A ASSINATURA DA AUTORA. 

DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ASSINATURA VISIVELMENTE IGUAL A DO 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA AUTORA. SENTENÇA IMPROCEDENTE 

MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. Desnecessidade de perícia 

técnica para fins de análise de assinatura, pois a mesma é visivelmente 

idêntica a da autora no decorrer da lide, bem como a do documento de 

identidade acostado na inicial. Ré que logrou êxito em trazer fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, acostando 

cópia do contrato do empréstimo com a assinatura e documentos da 

autora, afastando assim, o alegado na inicial. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei dos Juizados Especiais 

Cíveis. RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71005028071, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, 

Julgado em 11/09/2014, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

12/09/2014). Ademais, a Reclamante não trouxe nenhuma prova de que 

tenha efetuado o pagamento de suas obrigações com o banco, aliado ao 

fato de que ocultou tais informações em sua petição inicial. Dessa feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes, não havendo que se falar em inscrição indevida. 

Corroborando: “RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES 

RECONHECIDA. AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR O 

ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO DO BANCO RÉU PROVIDO. RECURSO DA 

AUTORA PREJUDICADO. (TJRS – Recurso Cível n. 71007637671, Terceira 

Turma Recursal Cível, turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, 

Julgado em 24/05/2018, Publicado em 29/05/2018)”. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações tentou 

induzir em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Eis o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO. 

DÉBITO NÃO QUITADO PELO CONTRATANTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. 

ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. Presente nos autos documentação que comprova o 

vínculo jurídico entre as partes, bem como a existência de débito em 

aberto, revela-se devida, em caso de inadimplência, a inscrição do nome 

do devedor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Se a parte 

litiga de má-fé, alterando a verdade dos fatos de modo temerário ao 

promover demanda infundada, cabe a sua condenação no pagamento de 

multa, nos termos do art. 80 c/c art. 81 do NCPC. (TJ-MG - Apelação Cível 

AC 10000170501407001 MG (TJ-MG, publicado em 01/09/2017).” Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela Reclamante. OPINO, 

também, pela condenação da Reclamante à pena de litigância de má-fé 

que fixo em 9,9% sobre o valor da causa a ser revertido em favor da 

parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Novo 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 9,9% sobre o valor da causa, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC/2015. Preclusa a via recursal e 

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 artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Diani de Moraes 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: 1020495-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA CRISTINA DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIR DE ARRUDA BOTELHO OAB - MT19242/O (ADVOGADO(A))

EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA OAB - MT22378/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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1020495-04.2019.8.11.0001 Reclamante: 

KEILA CRISTINA DE ARRUDA SILVA Reclamada: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral, podendo os fatos 

serem comprovados por outros meios de prova, razão pela qual indefiro o 

pedido de realização de audiência de instrução e julgamento formulado 

pela reclamada. Rejeito o pedido de juntada de comprovante original de 

negativação dos dados da Reclamante no cadastro de proteção ao 

crédito, uma vez que a Reclamada não trouxe nenhuma prova que 

descaracterize a consulta trazida na petição inicial. A Reclamada arguiu 

ainda preliminar de inépcia da inicial por ausência de documentos 

comprobatórios dos fatos alegados na pela petição inicial pela Reclamante, 

contudo, tal preliminar se confunde com o mérito e com ele será julgado. 

Passo ao exame do mérito. Pleiteia a Reclamante indenização por danos 

morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao 

crédito promovido pela Reclamada indevidamente, uma vez que decorre de 

débito gerado após o pedido de desligamento da unidade consumidora n. 

6/1140083-5, realizado em 16/07/2010, em razão de ter vendido o imóvel 

para terceiro. Em razão disso, a Reclamante afirma que entrou em contato 

com a Reclamada que lhe informou que houve pedido de desligamento na 

data de 17/06/2010, e, que na mesma data o Sr. Mauro Santos de Arruda, 

solicitou a religação, porém não foi realizada a transferência de titularidade 

da unidade consumidora. A Reclamada, em defesa, afirma: - que a 

Reclamante solicitou a transferência de titularidade da unidade 

consumidora em 17/06/2010, e, que antes ela estava cadastrada em nome 

do Sr. Mauro, e, que a autora permaneceu titular até novembro/2019; - que 

a responsabilidade pelo pagamento das faturas de 06/2010 até 

novembro/2019, era da Reclamante, e, devido o inadimplemento das fatura 

de referência dezembro/2018, janeiro/2019 e outubro/2019 seus dados da 

Reclamante foram inseridos no cadastro de proteção ao crédito, 

inexistindo ato ilícito, tampouco dever de indenizar, tendo formulado pedido 

contraposto. A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, 

a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação 

do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa 

do Consumidor. Primeiramente, insta consignar que de fato que a 

Reclamante requereu o desligamento da unidade consumidora em 

junho/2010, e, que posteriormente, houve a transferência de titularidade 

da unidade consumidora para o Sr. Mauro Santos de Arruda. Por outro 

lado, a Reclamada não comprovou que a Reclamante teria solicitado a 

transferência de titularidade da unidade consumidora 6/1140083-5, em 

junho/2010 ela permaneceu sob a responsabilidade da autora até 

novembro/2019. Do mesmo modo, a Reclamada não contestou os áudios 

trazidos pela Reclamante, os quais demonstram que a autora solicitou o 

desligamento da unidade consumidora em comento na data de 17/06/2010. 
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Ademais, a Reclamada não trouxe nenhum documento comprovando a 

solicitação de ligação/transferência de titularidade da unidade 

consumidora na data 17/06/2010, tendo em vista que para tal 

procedimento é necessário o comparecimento pessoal na agência e 

apresentação dos documentos exigidos pela concessionária a fim de 

comprovação de propriedade ou locação do imóvel onde será instalada ou 

religada a energia elétrica. Logo, resta demonstrada a falha na prestação 

de serviço por parte da Reclamada ao inscrever os dados da Reclamante 

no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi comprovada a 

sua responsabilidade, tornando cabível a sua desconstituição. Do mesmo 

modo, merece procedência o pedido de condenação da Reclamada por 

danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na prestação de 

serviço ao inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por 

débito não comprovado. Corroborando: AGRAVO REGIMENTAL – 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA – ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A (NOVA DENOMINAÇÃO DA ENERSUL – EMPRESA 

ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DA AUTORA NO ROL DE INADIMPLENTES - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO – DANO IN RE IPSA - JUSTA COMPENSAÇÃO - CARÁTER 

PEDAGÓGICO – MAJORAÇÃO DEVIDA - AUSÊNCIA DE ARGUMENTO 

CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA - RECURSO IMPROVIDO. A 

fixação do valor da indenização por danos morais deve considerar a justa 

compensação e o caráter pedagógico, levando-se em consideração as 

nuances que precederam a ocorrência do fato ensejador da reparação. 

Tendo o magistrado sentenciante observado as diretrizes do art. 20, § 3º, 

do CPC, o percentual fixado (10% sobre o valor da causa) mostra-se 

suficiente, não havendo que se falar em majoração dos honorários 

advocatícios, mormente quando, com a majoração do valor da 

indenização, consequentemente os honorários também serão majorados. 

Quando o agravante não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar 

a decisão agravada, inviável a retratação do posicionamento exarado, 

devendo ser mantido o decisum que negou seguimento ao recurso ante a 

jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça respectivo. (TJ-MS - AGR: 

08178576220138120001 MS 0817857-62.2013.8.12.0001, Relator: Des. 

Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 06/07/2015, 4ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2015). Por fim, o pedido 

contraposto formulado pela Reclamada é improcedente, posto que restou 

provado que a fatura foi gerada após o pedido de desligamento da 

unidade consumidora, e, também, pelo fato da Reclamada não ter 

comprovado que a Reclamante utilizou o serviço. Ante o exposto, 

despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA a presente ação 

para: CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos 

morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso. IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO PELA RECLAMADA. Mantenho a 

liminar concedida no ID N. 27301739. 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 NCPC, em consonância com a Súmula 

nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Diani de Moraes 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: 1020603-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1020603-33.2019.8.11.0001 Reclamante: 

HELENA FERREIRA MENDES Reclamada: ÁGUAS CUIABÁ S.A - 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando a necessidade de 

produção de prova oral. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do 

Juizado Especial para decidir esta causa por necessidade de perícia 

técnica no hidrômetro suscitada pela Reclamada, uma vez que as provas 

produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da lide. Passo ao 

exame do mérito. A reclamante alega na petição inicial: -que é usuária dos 

serviços da Ré como titular da matrícula nº 470983-7, e que discorda das 

faturas de maio e junho/2019 tendo em vista que o consumo nelas 

registrado está acima média de consumo do imóvel, em razão disso fez 

reclamação administrativa e não obteve êxito, sendo realizada a 

suspensão do fornecimento de água em sua residência, e, por isso 

ingressa com a presente demanda. A reclamada, em sua defesa, sustenta 

que foi feita vistoria na data de 09/04/2019 e detectado que o hidrômetro 

estava irregular, razão pela qual, foi aplicada a multa cobrada na fatura de 

maio/2019, também, informa que a fatura de junho/2019 foi gerada após a 

regularização do hidrômetro correspondendo ao consumo real utilizado no 

imóvel, tornando legítimo o débito, e a suspensão do serviço pelo 

inadimplemento dos referidos débitos. Pugna pela improcedência da ação. 

No caso vertente, tratando-se de relação de consumo, na qual a 

reclamada encontra-se mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que a reclamante demonstrar a sua procedência, impõe-se a inversão do 

ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Assim, incumbe à parte reclamada provar 

a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua 

assertiva é fato extintivo de direito. Pois bem. Da análise do processo e 

dos documentos a ele acostados constata-se que o Termo de Inspeção 

trazido no corpo da defesa a fim de justificar a fatura dita irregular, está 

ilegível não sendo possível confirmar se a vistoria se refere ao imóvel 

onde se encontra a matrícula de titularidade da autora, bem como não há 

como confirmar se as fotografias anexadas aos autos dizem respeito ao 

imóvel da autora. Aliado a isto, não há qualquer documento nos autos que 

demonstre a existência de irregularidade no hidrômetro pela autora e 

também que justifique a emissão da fatura eventual. Do mesmo modo, 

resta evidenciado que a fatura de junho/2019 está acima da média do 

imóvel, aliado ao fato, de que após a emissão dessa fatura o consumo 

voltou ao patamar anterior a emissão da fatura eventual objeto da 

demanda. Evidencia-se, pois, que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. A demonstração de situação excepcional 

incumbia à concessionária, sendo impossível exigir da parte autora a 

produção de prova negativa. Assim, demonstrada a falha na prestação da 

Reclamada ao emitir a fatura eventual, sem comprovar sua origem e nem a 

utilização do serviço da Reclamante, nos termos do art. 14, § 1º do CDC, 

devendo ela ser desconstituída. A corroborar: “ÁGUA E ESGOTO – 

Pretensão de cobrança julgada improcedente – fraude imputada ao 

consumidor apurada em procedimento administrativo – Hidrômetro 

adulterado – não observância do contraditório e da ampla defesa – art. 5º, 

inciso LV , da Constituição Federal – Ausência de perícia técnica no local 

dos fatos para comprovar a existência da suposta irregularidade – 

Sentença mantida – Verba Honorária majorada para 11% do valor da 

causa, a termo do disposto no artigo 85, §º 11 do NCPC – Apelação não 

provida. (TJ SP – APL: 1000224-24.2017.826.0114, Relator: Sá Duarte, 

Publicação: 12/02/2019)”. Evidencia-se, também que os fatos narrados na 

exordial apresentaram-se verossímeis, sendo que o cancelamento da 

fatura referente aos meses de junho/2019 é medida que se impõe, sendo 

permitido novo faturamento. Outrossim, a responsabilidade da empresa 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 
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comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço. Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do 

serviço, na medida em que a reclamada efetuou suspensão do 

fornecimento de água da Autora. Destarte, a suspensão no fornecimento 

de água, bem como a frustração e angústia decorrentes desse fato, são 

suficientes para a presunção do dano moral (damnum in re ipsa). Nesse 

sentido, nossos Tribunais vêm decidindo, verbis: “RECURSO INOMINADO – 

RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – 

COBRANÇA EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR – ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL IN RE IPSA – AMEAÇA DE 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL 

CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Quando há elevação repentina no consumo de energia elétrica e o 

consumidor contesta o faturamento, a concessionária tem o dever de 

realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº 

414/2010 da ANEEL). 2. Havendo prova da disparidade do consumo 

faturado com a média dos últimos ciclos e inexistindo prova do devido 

processo administrativo e laudo técnico emitido com certificação ABNT 

NBR ISO 9001, a ameaça de corte da energia elétrica caracteriza ato ilícito, 

e enseja reparação por dano moral. 3. Na fixação do montante da 

condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a 

uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum fixado em R$ 

3.000,00 (três mil reais). Observância dos critérios de proporcionalidade e 

modicidade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Recurso 

Inominado nº 0049743-42.2013.811.0001 - Turma Recursal Única/MT, 

Relator: Hildebrando da Costa Marques, Julgado em 19/09/2014). No que 

pertine aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo 

inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como 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 cobrança indevida do efetivada 

pela reclamada e a suspensão do fornecimento de água, sendo 

desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta. Neste sentido, verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 

14 DO CDC. A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços 

está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de 

segurança. 2. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO 

DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO 

CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA 

SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado 

em 31/01/2012) (grifei) 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 a suspensão de 

serviços essenciais, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobre direito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Do mesmo modo, é improcede o pedido da 

Reclamada de condenação em litigância de má-fé da Reclamante em razão 

de que ela apenas exerceu seu direito de ação, não restando provado o 

preenchimento de nenhum dos requisitos do art. 80 do CPC. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA da ação, e o faço para: DECLARAR a inexigibilidade 

da multa cobrada na fatura eventual emitida no mês de maio/2019 e da 

fatura de consumo regular emitida no mês de junho/2019; DETERMINAR 

que a Reclamada realize a readequação da fatura de junho/2019 de 

acordo com a média dos últimos doze meses anteriores a emissão da 

fatura eventual do mês de maio/2019, ou seja, maio/2018 a abril/2019. 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE 

desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação. Por pertinência, TORNO DEFINITIVA a 

liminar deferida nos autos, sem imposição de multa. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. Ao reverso, 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. Diani de Moraes 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 Processo nº 1008572-78.2019.8.11.0001 Reclamante: 

DAYANA VARGAS DE SOUZA Reclamado: LATAM AIRLINES GROUP S.A 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. A Reclamada pugnou pela aplicação de termos da 

Convenção de Montreal e Varsóvia, tendo em vista que a Reclamante 

alegou que houve o cancelamento do voo. Contudo, neste caso as 

referidas convenções internacionais não são aplicáveis, uma vez que a 

Reclamante não pleiteou indenização por danos materiais em razão do 

extravio de bagagem. Impõe destacar, que o julgamento do RE nº 

636.331/RJ não afastou a aplicação do CDC nas relações de consumo 

como a dos autos, ao contrário, apenas firmou o entendimento no sentido 

de ser aplicável o limite indenizatório na Convenção de Varsóvia e demais 

acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações 

por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos 

internacionais, vejamos: “É aplicável o limite indenizatório estabelecido na 

Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo 

Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de 

extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 

210. Fixação da tese: "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". 6. Caso concreto. 

Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização 

superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as 

modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão 
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recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos 

materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 

7. Recurso a que se dá provimento. (RE 636331, Relator(a): Min. GILMAR 

MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 

13-11-2017)”. Além disso, impõe-se ainda ressaltar que o voto condutor 

do acórdão reconheceu que a limitação imposta pelos acordos 

internacionais alcança apenas a indenização por dano material e não a 

reparação em dano moral. Passo à análise do mérito. O cerne da presente 

ação consiste em analisar a existência de falha na prestação de serviço 

da empresa Reclamada, haja vista a alegação da autora de que houve 

cancelamento no voo que sairia de San Tiago com destino a São Paulo, e, 

conexão em Montevidéu, fatos estes que lhe geraram transtornos. A 

Reclamada, em defesa, alega que ocorreu um atraso no voo por motivos 

de força maior, sendo prestada toda a assistência aos passageiros e, por 

isso não pode ser responsabilizada pelos fatos ocorridos, pleiteando pela 

improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. A presente 

relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do 

fornecedor em decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, 

nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que 

assim estabelece, litteris: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 

função e riscos. §1.º - O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época que foi fornecido.” Com efeito, a responsabilidade 

civil do fornecedor de serviços independe de culpa (latu sensu), sendo 

suficiente, para que surja o dever de reparar, a prova da existência de 

nexo causal entre o prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito do 

serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo tem-se que o fornecedor 

somente não será responsabilizado pelo serviço defeituoso quando 

provar que o defeito não existe ou que decorre de culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. (gn). Malgrado a Reclamada alegue a 

inexistência de prejuízos suportados pela Reclamante, ao argumento de 

que o atraso do voo decorreu por força maior, não trouxe aos autos 

nenhuma documentação capaz de comprovar suas assertivas, nos 

termos do art. 373, II do Código de Processo Civil. Ademais, restou 

incontroverso nos autos que em razão do cancelamento do voo de 

conexão, a Reclamante foi realocada para outro voo, o que ocasionou 

atraso de 20 horas para que pudesse chegar ao seu destino final, fato 

este não contestado pela ré. Assim, não comprovando a Reclamada o 

alegado, evidente a falha na prestação dos seus serviços, uma vez que 

não cumpriu com o contrato celebrado com a Reclamante, em destaque o 

horário de seu embarque. Imperioso frisar, ainda, ser inegável a relevância 

e observância dos termos estabelecidos em um contrato de viagem aérea, 

que entre eles destaca-se a fixação de data de embarque, horários e 

itinerários, eis que normalmente o passageiro programa suas atividades de 

acordo com tais dados. E, como assentado na jurisprudência pátria, não 

há que se falar em prova do dano moral, mas sim na prova do fato que 

gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. O dano 

moral, portanto, na hipótese vertente, é evidente, posto que a Reclamante 

programou a sua viagem e se viu frustrada em seus planos, devendo a 

empresa ser penalizada, até mesmo com a finalidade de se evitar futuros 

dissabores envolvendo outros clientes. Destarte, reconhecida a 

responsabilidade indenizatória da empresa Reclamada, resta, nesse 

momento, fixar o “quantum” da indenização e, nesse sentido, a doutrina e 

jurisprudência nos orientam que diante da impossibilidade da quantificação 

para o seu arbitramento justo deve o Magistrado se nortear pelo princípio 

da razoabilidade, de modo que a indenização seja condizente com os 

reflexos negativos na autoestima da vítima, em razão do ato ilícito 

praticado pelo ofensor, capaz de compensá-la condignamente, 

atentando-se, ainda, para o grau da culpa e a rapidez na atenuação da 

ofensa. No caso em concreto, atentando-se ao grande potencial 

econômico da Reclamada e objetivando que esta aprimore os seus 

serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o quantum 

indenizatório no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual se mostra 

adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento 

ilícito da Reclamante e com suficiente carga punitiva pedagógica para 

evitar nova ocorrência de atos desta natureza. Indefiro o pedido dano 

material, uma vez que a parte autora não comprovou o referido dano, 

sequer juntou documentos para a sua comprovação. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE A AÇÃO, e o faço para CONDENAR a reclamada a pagar a 

reclamante a título de danos morais, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

valor este que deverá ser acrescido de correção monetária a partir desta 

data e juros legais a contar da citação. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. P. 

I. C. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito 

deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Diani de Moraes 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: 1020679-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS URAITAN MACENO ANTUNES OAB - MT24409/O 

(ADVOGADO(A))

KATIANE GARCIA DOS SANTOS OAB - MT26269/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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1020679-57.2019.8.11.0001 Reclamante: 

JESUS FERREIRA DOS SANTOS Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Sem preliminares, passa-se ao 

exame do mérito. O Reclamante alega na petição inicial: - que teve a 

energia elétrica de sua chácara suspensa por faturas inadimplidas, e, 

após o pagamento destas, solicitou a religação do serviço; - que a 

Reclamada informou que a religação seria realizada em cinco dias, porém 

o serviço não foi executado, tendo tentado resolver administrativamente, 

porém não obteve êxito, razão pela qual deve ser indenizado pelos danos 

morais sofridos. A Reclamada, na defesa, afirma que: - após a solicitação 

de religação pelo Reclamante, foi realizada vistoria na unidade 

consumidora, e, constatou a necessidade de realizar adequações 

técnicas que colocavam em risco o fornecimento de energia, sendo 

necessário a sua regularização, por isso a serviço não foi executado. No 

caso em tela, tratando-se de relação de consumo, impõe-se a inversão do 

ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Analisado o processo e os documentos a 

ele acostados verifica-se que o Reclamante solicitou a religação da 

energia elétrica na data de 02/12/2019, data em que efetuou o pagamento 

dos débitos em aberto, contudo ela somente foi restabelecida em 

16/12/2019. No mais, não justifica a alegação da Reclamada que a demora 

se deu em razão de constatação de inadequação técnica no medidor, 

posto que caso houvesse qualquer irregularidade, esta poderia ser 

constatada no ato da suspensão, e, assim, ter sido cientificado que o 

restabelecimento seria realizado somente após a regularização, o que não 

ocorreu. Do mesmo modo, constata-se que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II do NCPC), 

pois sequer informou qualquer seria a inadequação existente no medidor 

que somente poderia restabelecer o serviço após regularização desta 

pela consumidora. Assim, resta configurada a falha na prestação do 

serviço por parte da Reclamada ao demorar de efetuar a religar de energia 

na UC do Reclamante sem qualquer justificativa plausível, nos termos do 

art. 14, par. 1º, I do CDC, aliado ao fato que não contestou os protocolos 

informado na petição inicial. Desta feita, tenho que a situação vivenciada 

pelo Reclamante é decorrente do descaso, desconforto, aflição e 

transtornos a que fora submetida pela Reclamada, e, sem sombra de 
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dúvida é passível de indenização. Corroborando: “DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO RELIGAÇÃO. (...) DEMORA 

NA RELIGAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. 

QUANTUM. REDUÇÃO. Havendo comprovação da demora da ré em 

atender à solicitação de religação, causando a falta de energia elétrica 

danos ao usuário e sua família, que ultrapassam meros transtornos, é 

devida a indenização por danos morais. (...) a. Precedentes do TJRGS. 

Apelação provida em parte liminarmente. Recurso adesivo prejudicado. 

(Apelação Cível Nº 70060174711, Vigésima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado 

em 26/06/2014 Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/07/2014)”. 

Ademais, foi noticiado o descumprimento da liminar pela Reclamada na 

impugnação a contestação da Reclamada, contudo, deixo de aplicar a 

multa, tendo em vista que a medida foi executada e que o fornecimento de 

energia elétrica foi restabelecido. Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 

CONDENAR a parte reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos 

morais suportados, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual deverá 

ser corrigido monetariamente (INPC/IBGE) a partir desta decisão e 

acrescido de juros legais a partir da citação. MANTENHO A LIMINAR 

CONCEDIDA NA MOV. 27346450. 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 NCPC, em consonância com a Súmula 

nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Diani de Moraes 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: 1001229-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE MORAES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE SENE LUCAS OAB - MT23825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1001229-94.2020.8.11.0001 Reclamante: 

ANA PAULA DE MORAES SANTOS Reclamada: LOJAS AMERICANAS S.A. 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral, razão pela qual indefiro o pedido de realização de audiência 

de instrução e julgamento. Passo ao exame do mérito. A Reclamante alega 

na inicial: - que em 15/11/2019 adquiriu da Reclamada, um JOGO GAME X 

BOX ONE RUSH, incluso, ainda um Kit Promocional com 3 Jogos, no valor 

de R$ 129,90 (cento e vinte e nove reais e noventa centavos), - que ao 

abrir a caixa do produto, constatou que kit promocional que o 

acompanhava tinha apenas um DVD, não tendo os demais jogos conforme 

constava na oferta, - que se dirigiu até a loja solicitando os jogos 

adicionais, porém teve o pedido indeferido, sob o argumento de que a 

caixa do produto estava aberta, - que tentou resolver administrativamente 

e não obteve êxito, motivo qual, requer que seja entregue o jogo completo 

e a condenação da empresa em danos morais. A reclamada, em defesa, 

afirma que a autora não comprovou suas alegações, razão pela qual 

inexiste dever de indenizar, seja material ou moralmente a consumidora. 

No caso em tela, tratando-se de relação de consumo impõe-se a inversão 

do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Pois bem. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados, verifica-se a Reclamante 

comprovou que entrou em contato com a empresa, tendo informado que o 

produto não veio conforme as especificações constantes na caixa e 

solicitou os três jogos que faziam parte do kit, no entanto, a empresa 

recusou a entrega sob o argumento de que o produto tinha sido aberto. 

Contudo, a justificativa do indeferimento da entrega dos itens faltantes do 

produto adquirido pela autora, não é razoável, pois seria impossível ela 

verificar se produto estava completo se não abrisse a caixa. Deste modo, 

tem-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, uma vez que não 

comprovou os fatos extintivos, modificativos, ou impeditivos da autora. Por 

outro lado, a Reclamante demonstrou que entrou em contato com a 

empresa relatando o problema apresentado no produto, tentando resolver 

o impasse, tendo a ré se recusado, sem ao menos verificar se o produto 

tinha vindo de fabrica faltando algum item constante na sua descrição, 

razão pela qual aceito por verdadeira as alegações da petição inicial. 

Desta feita, verifica-se que houve falha na prestação do serviço pela 

Reclamada, nos termos do art. 14, §1º, I do CDC, devendo a Reclamada 

entregar UM JOGO GAME XBOX ONE RUSH com todos os itens 

integrantes na descrição do produto. No que tange ao dano moral, a não 

entrega de mercadoria incompleta tenha causado abalo emocional capaz 

de ferir qualquer direito da personalidade da autora, restando evidente que 

tal situação não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano para 

ser alçado ao patamar de “dano moral”. Ressalta-se, ainda, que não se 

está afirmando que o fato relatado não gerou aborrecimentos. Todavia, 

pequenos incômodos não podem ser elevados à esfera de dano moral. 

Dano moral, como já mencionado acima, é a dor subjetiva, que refoge à 

normalidade do dia-a-dia do homem médio. No caso, o que ocorreu foi um 

pequeno transtorno, não constituindo, assim, lesão de bem integrante da 

personalidade da autora. Nesse sentido, “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AQUISIÇÃO DE PRODUTO 

PELA INTERNET. ENTREGA DOS PRODUTOS INCOMPLETA. 

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIÃO UNÂNIME. A entrega de 

mercadoria de forma incompleta não se revela suficiente à configuração 

do dano moral. Em que pese o incômodo sofrido pelo autor, tais fatos não 

desbordaram dos limites comuns no enfrentamento de problemas da vida 

cotidiana. Inviável, assim, a concessão da indenização vindicada, não 

passando os fatos narrados na inicial de meros dissabores ou 

aborrecimento, incapazes de gerar dano de natureza moral (Apelação 

Cível n. 201900815794 – Segunda Câmara Civel, Tribunal de Justiça de 

Sergipe, Relator: Luiz Antônio Araújo Mendonça, Julgado em 27/08/2019).” 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: DETERMINAR 

que a Reclamada entregue a Reclamante UM JOGO GAME XBOX ONE 

RUSH com todos os itens integrantes na descrição do produto, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos Juizados 

Especiais (40 salários mínimos) e com incidência a partir do 6º dia 

contados do recebimento desta intimação. OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA 

DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Preclusa a via 

recursal e após apresentada a memória do cálculo pelo Autor no 

requerimento de cumprimento de sentença, intime-se as Reclamadas 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 e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Diani de Moraes 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: 1003428-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))
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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: 1003428-89.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADMILSON RIBEIRO DOS SANTOS 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 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 sustenta 

que o extrato de negativação apresentado pelo autor não evidencia a 

legitimidade das informações ali prestadas e requer a juntada de 

documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o 

pedido, 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. 

Ademais, quanto a ausência de documentação probatória, esta se 

confunde com o mérito, de modo que será analisada conjuntamente. 

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, 

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$ 3.000,00 (três 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. Via de consequencia, haja vista a ausencia 

de relação contratual, resta por improcedentes o pedido contraposto e a 

alegação de litigancia de ma fé. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por ADMILSON RIBEIRO DOS SANTOS, em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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$ 3.000,00 (tres 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 os pedidos de litigância de má-fé e contraposto. 

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 
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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: 1000957-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISIO LOURENCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000957-03.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELISIO LOURENCO DE OLIVEIRA REQUERIDO: 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 

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. Em consequencia, haja vista a inexistencia da 

relação contratual, a improcedencia do pedido contraposto é medida que 

se impoe. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por ELISIO 

LOURENCO DE OLIVEIRA, 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. 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto. 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 
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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: 1002058-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA MARIA PEDRO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002058-75.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CELINA MARIA PEDRO RIBEIRO REQUERIDO: BANCO BMG 

S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 

9.0999 de 1995. Prefacialmente, devemos considerar os princípios 

norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o juiz não está 

obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de 

consignar apenas os elementos formadores da sua convicção. Sabe-se 

ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de 

que, quando a prova documental é suficiente para formar o 

convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como bem 

preleciona o artigo 335, I do CPC, fato pelo qual, passo ao julgamento. Sem 

preliminares, passo a analise de mérito. Trata-se de reclamação cível com 

pedido de indenização por danos morais em que CELINA MARIA PEDRO 

RIBEIRO promove contra BANCO BMG S.A. A parte reclamante alega que 

contratou empréstimo consignado junto a ré, com descontos diretamente 

em sua folha de pagamento. Informa, porém, que apesar da reclamada 

estar lhe cobrando por um suposto cartão de crédito, não reconhece essa 

contratação e jamais solicitou e/ou recebeu tal cartão. Alega que vem 

pagando mensalmente, e que já quitou valor muito acima do contratado, 

fato pelo qual, interpôs a presente requerendo a correção dos valores 

pagos, bem como indenização por danos morais. A requerida apresenta 

contestação no prazo legal, alegando, em suma, que não cometeu ato 

ilícito, já que a requerente contratou o produto bancário denominado cartão 

de crédito. Pois bem. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Isto 

porque, ao que se verificam dos autos, em verdade a contratação de 

empréstimo foi maquiada, cuja origem é declarada como utilização de 

cartão de crédito, porém, a parte requerida não foi capaz de comprovar 

que o crédito era utilizado em despesas variadas, como um verdadeiro 

cartão de crédito. Inexiste nos autos a comprovação da contratação de tal 

serviço, ou a ciência da autora do que se tratava o produto por ventura 

contratado. Existe ainda, o fato de que durante todo o período em que a 

parte Autora possuía o contrato de cartão de crédito, nunca utilizou o 

mesmo para efetuar qualquer compra, o que torna verossímil a afirmação 

de que a reclamante em verdade contratou empréstimo consignado e não 

cartão de crédito. Ademais, o fato da primeira fatura de cartão possuir o 

valor total do empréstimo também mostra evidencia a tese autoral, posto 

que não seria logico contrair um empréstimo para se pagar o valor total no 

mês seguinte. Assim, não é razoável e muito menos proporcional que a 

consumidora, depois de anos de pagamentos, amortize somente o valor do 

mínimo de uma dívida, que conforme parâmetros expostos alhures, já 

adimpliu valor considerável. Desta forma, a consequência lógica, se a 

Reclamada continuar a efetuar a cobrança da forma imposta por ela, será 

a extensão da dívida por praticamente o restante da vida da Autora, 

configurando verdadeira escravidão financeira. Assim, pelo que se infere 

dos fatos e documentos apresentados nos autos a reclamada deixou de 

cumprir com seu dever de informação, não demonstrando nitidez o que 

está ofertando a seus clientes. Neste sentido: Recurso nº: 

0029090-51.2014.8.19.0004 Recorrente: FLORINDA NUNES PATTI 

Recorrido: BANCO BMG S.A. VOTO Narra a parte autora, em síntese, que 

contratou um empréstimo consignado junto ao banco réu em 2011, e, 

posteriormente, descobriu que se tratava de um empréstimo por meio de 

cartão de crédito, onde os juros são muito maiores e sem prazo de 

término. Sustenta que jamais solicitou o envio de um cartão de crédito, e 

que vem recebendo faturas a ele referentes, apesar de nunca tê-lo 

utilizado. Alega tratar-se de venda casada. Assim, pleiteia antecipação de 

tutela para que o réu cesse os descontos mínimos das parcelas sob a 

rubrica "BMG CARTÂO DE CRÉDITO" nos vencimentos da autora 

(indeferida à fl. 24); declaração de nulidade do empréstimo atrelado ao 

cartão de crédito, bem como de eventual cláusula que autorize o desconto 

do mínimo do cartão nos vencimentos da autora; restituição dos valores 

descontados indevidamente num total de R$ 4.516,96, já em dobro; e 

indenização a título de danos morais. A r. sentença de fls. 71/73 julgou 

improcedentes os pedidos. Em recurso inominado interposto às fls. 74/80, 

a parte autora pleiteia a reforma da sentença, com a procedência dos 

pedidos formulados na inicial. É o breve relatório. Decido. Trata-se de 

relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. 

O recorrido é fornecedor de produtos e serviços, enquadrando-se nas 

disposições do artigo 3º e seus parágrafos do Código de Defesa do 

Consumidor. Entende esta Magistrada que o recurso inominado interposto 

pelo autor merece parcial provimento. Situação já conhecida desta Turma. 

Instituição financeira que, ao invés de efetuar um simples empréstimo 

consignado ao consumidor, celebra com este contrato de cartão de 

crédito e lança o débito diretamente na fatura de cartão de crédito. Prática 

comercial adotada que gera inequívoca vantagem para o fornecedor, uma 

vez que os juros do cartão de crédito são muito superiores aos praticados 

em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de 

pagamento. Violação a transparência. Intenção clara da financeira em 

gerar dívida vitalícia em detrimento do consumidor. Instituição financeira 

que sequer informa datas de contratação, o que indicaria de forma clara a 

prática. Nulidade do empréstimo contratado através de cartão de crédito. 

Necessidade de modulação dos efeitos da decisão judicial, visto ter a 

autora recebido o valor do empréstimo e dele usufruído. Sentimentos de 

angústia e impotência vivenciados. Fixação de verba compensatória que 

se impõe, levando-se em conta a razoabilidade, o poderio econômico da 

ré, não se podendo esquecer, ainda, do viés educativo do dano moral. 

Entretanto, não merece prosperar o pedido de restituição dos valores 

descontados, uma vez que não há planilha nos autos. Ante o exposto, 

conheço do recurso e VOTO no sentido de dar-lhe parcial provimento 

para: 1) declarar a nulidade do empréstimo atrelado ao cartão de crédito, 

bem como de eventual cláusula que autorize o desconto do mínimo do 

cartão nos vencimentos da autora, sob pena de multa correspondente ao 

dobro do valor cobrado; e 2) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da data da citação e de 

correção monetária a partir da data da publicação do acórdão. Julgo 

improcedente o pedido de restituição, pelos motivos supra. Sem 

honorários por se tratar de recurso com êxito. Rio de Janeiro, 24 de 

fevereiro de 2015. PALOMA ROCHA DOUAT PESSANHA JUÍZA 

RELATORA ESTADO DO RIO DE JANEIRO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA 

TURMA RECURSAL CÍVEL (TJ-RJ - RI: 00290905120148190004 RJ 

0029090-51.2014.8.19.0004, Relator: PALOMA ROCHA DOUAT 

PESSANHA, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/03/2015 

00:00). (destaquei) E ainda, PRIMEIRA TURMA DO CONSELHO RECURSAL 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS AUTOS Nº 317434-67 RECORRENTE: 

JAIR CORDEIRO DE ANDRADE RECORRIDO: BANCO BMG S.A. VOTO 

Alegação da parte autora de que celebrou junto ao réu contrato de 

empréstimo consignado em folha; todavia, vem sofrendo descontos 

mensais em seu contracheque referente ao valor mínimo de um cartão de 

crédito. Afirma que jamais desejou realizar empréstimo atrelado a um 

cartão de crédito, pois desejou contratar um empréstimo com descontos 

mensais em valores fixos e com prazo de término, o que não está 

ocorrendo. Argumenta que essa modalidade de empréstimo não 

contratada acabou gerando despesas indesejadas e indevidamente 

descontadas. Postula a declaração de nulidade do empréstimo atrelado ao 

cartão de crédito; a condenação do réu a cessar os descontos mínimos 

nos seus vencimentos, sob a rubrica "Banco BMG Cartão de Crédito"; a 

restituição dos valores indevidamente descontados, totalizando a quantia 
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de R$ 7.879,98 em dobro, e compensação por danos morais (docs. fls 

16/21). Em CONTESTAÇÃO, sustentou o réu que a parte autora contratou 

cartão de crédito consignado com limite de crédito e realizou um saque 

quando da assinatura do contrato, no valor de R$ 3.200,00, devidamente 

creditado em sua conta corrente; que os descontos que autor visualiza em 

seu contracheque são referentes ao valor mínimo estampado na fatura do 

cartão de crédito, tendo o mesmo anuído expressamente a cláusula que 

autoriza o desconto em folha, conforme contrato firmado entre as partes; 

que o contrato ainda prevê que o cliente pode efetuar o pagamento total 

ou parcial da fatura; que todos os pagamentos realizados foram abatidos 

de seu saldo devedor, mas como pagava o mínimo da fatura gerou 

cobrança de encargos de financiamento e juros sobre o saldo devedor. 

Descabimento da restituição dos valores regularmente descontados e 

inexistência de dano moral a reparar. Requer a improcedência. (docs. fls 

32/42). A sentença foi de improcedência. O RECURSO É DA PARTE 

AUTORA, tempestivo e com JG concedida, ratificando os termos da peça 

inicial, ressaltando que acreditava na contratação do empréstimo na 

modalidade consignada, nunca atrelado a um cartão de crédito com 

descontos infindáveis, sendo que as letras do contrato estavam grafadas 

de modo minúsculo, dificultando boa visualização e entendimento. 

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. É O RELATÓRIO. VOTO. 

Relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor 

(CDC). A ré, ora recorrida, é fornecedora de produtos e serviços, 

enquadrando-se nas disposições do artigo 3º e seus parágrafos do 

Código de Defesa do Consumidor. Entende esta Magistrada que a 

sentença, data venia, merece parcial reforma. Situação já conhecida desta 

Turma. Instituição financeira que, ao invés de efetuar um simples 

empréstimo consignado ao consumidor, celebra com este contrato de 

cartão de crédito e lança o débito diretamente na fatura de cartão de 

crédito. Prática comercial adotada que gera inequívoca vantagem para o 

fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são muito 

superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante 

consignação em folha de pagamento. Violação a transparência. Intenção 

clara da financeira em gerar dívida vitalícia em detrimento do consumidor. 

Instituição financeira que sequer informa datas de contratação, o que 

indicaria de forma clara a prática. Necessidade de modulação dos efeitos 

da decisão judicial visto ter a autora recebido o valor do empréstimo e 

usufruído dos valores respectivos. Ausência de parâmetros para aferir 

qual o valor justo para pagamento do empréstimo com juros, que leva o 

julgador a arbitrar a importância já quitada de R$ 7.879,98 como sendo 

suficiente a quitar o empréstimo de R$ 3.200,00. Descontos em folha que 

devem cessar, à vista do reconhecimento da quitação. Sentimentos de 

angústia e impotência vivenciados. Fixação de verba compensatória que 

se impõe levando-se em conta a razoabilidade, o poderio econômico da ré, 

não se podendo esquecer, ainda, do viés educativo do dano moral. PELO 

EXPOSTO, VOTO PELO CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL DO 

RECURSO PARA: 1) condenar o réu a se abster de efetuar descontos 

relativos ao cartão de crédito do autor diretamente em seu contracheque, 

sob pena de multa de três vezes cada valor indevidamente descontado; 2) 

declarar quitado o empréstimo em questão pelo pagamento de R$ 

7.879,98; 3) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00, a título de 

dano moral, acrescidos de correção monetária e dos juros de 1% ao mês 

a partir da data da publicação do acórdão. SEM HONORÁRIOS POR SE 

TRATAR DE RECURSO COM ÊXITO. RENATA GUARINO MARTINS Juíza 

R e l a t o r a  ( T J - R J  -  R I :  0 3 1 7 4 3 4 6 7 2 0 1 3 8 1 9 0 0 0 1  R J 

0317434-67.2013.8.19.0001, Relator: RENATA GUARINO MARTINS, 

Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2014 00:00) Assim, 

conforme exposto, a Reclamante não nega que efetuou empréstimo 

consignado perante a Reclamada, e esta, por sua vez, maquiou a forma 

de cobrança. Desta forma, o cancelamento do contrato, cancelando os 

descontos na folha de pagamento da requerente é medida adequada ao 

caso. Quanto à reparação por dano moral, é cediço que a 

responsabilidade da Reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Verifica-se que houve falha na 

prestação do serviço, no que se refere cobrança sistemática de débitos 

na folha de pagamento da Reclamante e à falta de zelo quando da 

ausência de informação, finalização e liquidação do contrato em não 

impedir que tais descontos fossem efetivados. A situação vivenciada pela 

parte Reclamante trouxe-lhe diversos dissabores que ultrapassam o mero 

aborrecimento das situações cotidianas, especialmente porque a 

Requerente foi cobrada indevidamente na sua folha de pagamento ao 

longo de anos, por quantia indevida, tendo a autora que bater às portas do 

Judiciário para ver solucionado o seu caso. 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 (dano in re ipsa), pois o dano se extrai da 

verificação da conduta. Para a fixação do valor da indenização por danos 

morais, a jurisprudência define alguns critérios a serem observados pelo 

julgador, entre eles: grau de culpa; gravidade do dano; condições 

econômico-sociais do ofensor e do ofendido. No caso dos autos, a 

repercussão dos fatos na esfera íntima da parte Reclamante pode ser 

considerada moderada, se comparada a outras adversidades, geradoras 

de dano moral. A parte Reclamada é empresa grande porte e efetuou 

descontos indevidos na folha de pagamento da Reclamante. Feitas as 

ponderações supra, entendo adequada, para o caso, a fixação da 

indenização de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 1) DISPOSITIVO Pelo exposto, 

julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão formulada na inicial, nos termos 

do artigo 487, I do CPC, para: 1) DECLARAR a inexigibilidade da cobrança 

do débito de cartão de crédito nos rendimentos da parte autora, 

determinando que a Reclamada suspenda os descontos, bem como, para 

2) CONDENAR a Reclamada ao pagamento a Reclamante de indenização 

por danos morais na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, 

acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 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: 1001981-66.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MICHEL BARRETO DA SILVA REU: OI BRASILTELECOM 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 
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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. Quanto ao pedido contraposto, por tudo ja 

exposto, a improcedencia é medida que se impoe. III - DISPOSITIVO Posto 

isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados por MICHEL BARRETO DA SILVA, 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. IMPROCEDENTE o pedido contraposto. 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: 1020782-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDERSON BEZERRA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI OAB - MT23793/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 8033667-93.2016.811.0001 Reclamante: 

VANILZA ROSA DE SANTANA Reclamada: LG ELECTRONICS LTDA 

Reclamada: OI MÓVEL S/A. Reclamada: JF PEREIRA & CIA LTDA-ME 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Indefiro a preliminar de incompetência absoluta do Juizado 

Especial por necessidade de perícia arguida pela segunda Reclamada, 

tendo em vista que os documentos acostados aos autos são suficientes 

para o deslinde da lide. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida 

pela segunda Reclamada, tendo em vista a solidariedade que se 

estabelece entre os fornecedores de bens e serviços, nos termos do art. 

18 do CDC. Passo a análise do mérito. O Reclamante alega na petição 

inicial: - que na data de 10/02/2018 adquiriu um aparelho celular da 
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segunda Reclamada, pelo valor de R$ 1.049,00 (um mil e quarenta e nove 

reais) o qual apresentou defeito dois meses após a compra, sendo 

encaminhado para assistência técnica; - que e, dezembro/2018, o 

equipamento apresentou defeito novamente sendo encaminhado para 

assistência técnica, que informou a perda da garantia do produto por 

oxidação. A primeira reclamada saiu intimada da audiência de conciliação 

para apresentar contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. No entanto, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido, incorrendo em confissão 

ficta, uma vez que deixou de contestar a ação e de impugnar os 

documentos acostados à petição inicial. A segunda Reclamada na sua 

defesa alega que não cometeu nenhum ato ilícito, não tendo qualquer 

responsabilidade tendo em vista que o fabricante foi identificado, 

inexistindo dever de indenizar. No caso, tratando-se de relação de 

consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, 

do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que 

embora o aparelho celular tenha apresentado defeito dentro do prazo de 

garantia, o laudo emitido pela assistência técnica deixa claro que o defeito 

não é decorrente de fabricação, mas, sim, em razão de oxidação de seus 

componentes internos, ou seja, decorrente de mau uso. Salienta-se que o 

laudo anexado nos autos pelas partes traz relatório detalhado das 

condições do equipamento, bem como fotografias que demonstram a 

oxidação dos componentes do celular, decorrente da exposição à 

umidade e imersão em meios líquidos entre outros. Desta feita, não há que 

se falar em vício de fabricação, mas sim em defeito decorrente do mau 

uso, não incidindo em responsabilidade o fornecedor pelos danos 

ocorridos, de acordo com o art. 12, §3º, III do CDC. Corroborando: 

“APARELHO DE CELULAR. PROBLEMA NO AUTO FALANTE. PERDA DA 

GARANTIA POR MAU USO. LAUDO APRESENTADO PELAS RÉS QUE 

DEMONSTRA A OXIDAÇÃO DO APARELHO, DECORRENTE DE UMIDADE 

EXCESSIVA OU INFILTRAÇÃO DE LÍQUIDOS. AUTOR QUE NÃO 

APRESENTA NENHUMA PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS – Recurso 

Cível: 71008488355, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgamento:26/04/2019, 

Quarta Turma Recursal Cível, Publicação 03/05/2019)”. Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição das preliminares arguidas, e, no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados na inicial, determinando o arquivamento do processo 

após o trânsito em julgado desta decisão. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito em Substituição Legal, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Diani de Moraes 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: 1022288-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO INACIO KERKHOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA OAB - MT4107-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):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022288-75.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: JOAO INACIO KERKHOFF REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A I – 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II – 

PRELIMINAR Incompetência do juizado especial Rejeito a preliminar de 

incompetência do juizado especial arguida pela reclamada 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. 

Superada à preliminar, passo ao mérito. III – MÉRITO Paralelo a isso, 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. O reclamante é titular da Unidade 

Consumidora nº 338582-0. Aduz que fora surpreendia no de agosto/2019 

foi surpreendido com uma carta enviada pela Requerida na qual continha a 

notificação de uma multa no valor de R$3.724,63 (três mil setecentos e 

vinte e quatro reais e sessenta e três centavos) referente ao período de 

07 meses em que ficou supostamente desviando energia. Aduz que na 

sede da Reclamada foi orientado por prepostos para entrar com Recurso 

Administrativo, sendo este indeferido. Assim, requer a declaração de 

inexigibilidade do débito originado, bem como indenização por danos 

morais. A reclamada, em sua defesa, sustenta que foi realizada vistoria e 

foram detectadas irregularidades na medição de consumo da unidade 

consumidora da reclamante no ano de 2019, razão pela qual, foi emitida 

fatura eventual de recuperação de consumo, tornando legítimo o débito 

apurado. Ao final, pugna pela improcedência da ação. Conquanto, a 

requerida tenha anexado o Termo de Ocorrência de Inspeção, não 

apresentou laudo emitido por profissional habilitado e pelo IMMETRO, não 

observando o que dispõe o artigo 129 da Resolução normativa 414/2010 – 

ANEEL. Ressalto que conforme estabelecido pelos artigos 113 e 114 da 

Resolução Normativa da ANEEL nº 414/2010 – ANEEL (que substitui a 

Resolução 456/2000-ANEEL), a concessionária pública de energia elétrica 

tem o direito de instaurar procedimento interno para apurar eventual 

irregularidade de consumo de energia elétrica. Entretanto, para a apuração 

de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, será 

necessária a emissão de laudo de avaliação técnica com certificação 

ABNT NBR ISO 9001 (art. 129, § 6º da Resolução normativa 414/2010 – 

ANEEL). Caso a irregularidade tenha ocorrido na instalação do medidor e 

não no seu funcionamento, deverá ser emitido Termo de Ocorrência e 

Inspeção – TOI, assinado por dois inspetores, registro fotográfico, tudo na 

presença do consumidor (art. 129, § 2º e Anexo V da Resolução 

Normativa 414/2010 – ANEEL). É o entendimento da Turma Recursal Única 

deste Tribunal acerca do tema: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCESSO 

ADMINISTRATIVO COM CONTRADITÓRIO – PROVAS INSUFICIENTES – 

PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE NO CONSUMO – ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO – DANO MORAL IN RE IPSA – AMEAÇA DE INCLUSÃO 

DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessionária 

pública de energia elétrica tem o direito de instaurar procedimento 

administrativo de recuperação de consumo, desde que garantido o 

contraditório, devendo emitir laudo técnico para comprovar qualquer 

irregularidade (artigos 113 e 114 da Resolução Normativa 414/2010 – 

ANEEL). Não havendo nos autos cópia de procedimento interno com prova 

de prévia comunicação ao consumidor, de no mínimo 10 (dez) dias, 

informando o local, data e horário da realização da avaliação técnica (art. 

129, § 7º da RN 414/2010 da ANEEL) e apresentação de laudo técnico 

com certificação ABNT NBR ISO 9001 comprovando a irregularidade (art. 

129, § 6º da RN 414/2010 da ANEEL), presume-se inexistir problemas, 

sendo que as condutas da concessionária com o objetivo de recuperar o 

suposto crédito caracterizam ato ilícito. Débito inexistente. (...) (TRU TJMT 

242243620118110001/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 29/08/2013, Data da publicação no 

DJE 29/08/2013). In casu, há nos autos provas suficientes de que o 

processo administrativo previsto no artigo 129 da Resolução Normativa nº 

414/2010 da ANEEL não foi observado, visto que é necessária a juntada 

de cópia integral do procedimento interno com protocolo de recebimento de 

prévia comunicação ao consumidor, com assinatura do usuário ou 

testemunhas (ou ainda a remessa por qualquer meio que permita a 

comprovação do recebimento, nos termos do §3º), informando o local, 

data e horário dos procedimentos de avaliação ou inspeção (§ 7º), bem 

como laudo técnico de avaliação (§ 6º) ou Termo de Ocorrência e 

Inspeção com explicações elucidativas (§ 2º). Portanto, diante destas 

exigências, apura-se que os documentos apresentados nos autos não 

são idôneos para evidenciar o regular trâmite de aferição administrativa do 

medidor de energia elétrica, pois não restou comprovada a observância do 

devido processo legal (art. 5º, inciso LIV e LV, CF). No presente caso, 

embora a reclamada alegue que tenha ocorrido irregularidade na medição 
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do consumo na residência do consumidor, é evidente que a 

concessionária deixou de apresentar neste sentido, tal como: laudo com 

certificação do INMETRO, situação em que fragiliza consubstancialmente a 

prova da irregularidade noticiada pela concessionária. Desta forma, diante 

da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui 

o encargo probatório, presumindo que o faturamento foi efetivamente 

excessivo por não ser compatível com o consumo médio da parte 

reclamante. Corroborando: RECURSO INOMINADO – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMADA – RECLAMADA NÃO DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE 

IRREGULARIDADE – RECLAMADA QUE NÃO TRAZ QUALQUER INDÍCIO DE 

PROVA, NEM MESMO O TOI – SUSPENSÃO INDEVIDA – MÉDIA DE 

CONSUMO REGULAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. No caso em 

análise, nota-se que restou evidente a inexistência de irregularidades no 

medidor da consumidora, não havendo nenhum indício de desvio, 

consoante se vê nas provas trazidas aos autos, mormente quando a 

Reclamada sequer carreia aos autos o TOI, documento obrigatório na hora 

da verificação de qualquer irregularidade. Desta maneira, necessário se 

faz a manutenção da sentença no tocante ao quantum indenizatório, o 

qual se encontra de acordo com os princípios de razoabilidade e 

proporcionalidade, devendo ser mantido. Recurso Conhecido e Improvido. 

(Recurso Inominado nº.: 1000028-85.2018.8.11.0050, Relatora PATRICIA 

CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2018, 

Publicado no DJE 10/12/2018). Nesse compasso, não demonstrada pela 

parte ré, de forma satisfatória, a irregularidade na medição, como decorre 

do art. 373, II, do CPC, não há como autorizar a cobrança de valores a 

título de recuperação de consumo em unidade de medição de energia 

elétrica, impondo-se a desconstituição dos débitos no valor total de 

R$3.724,63 (três mil setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e três 

centavos). Ainda, corroborando as alegações do autor, o histórico de 

consumo acostado no ID 29660688 demonstra que não houve aumento 

significativa dos valores nos meses posteriores a fatura com cobrança 

abrupta, isto porque, no histórico verifica-se que o Reclamante já havia 

consumido energia no patamar da pós-inspeção. Por outro lado, o pedido 

de indenização por dano moral não merece procedência, porquanto a 

presente ação trata de mera cobrança indevida, não tendo ocorrido a 

inserção do nome do reclamante em órgãos de proteção ao crédito, 

tampouco a suspensão do fornecimento do serviço essencial ao longo da 

demanda, não sendo a mera cobrança capaz de gerar danos de ordem 

moral. Neste sentido: RAC - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANO MORAL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - OFENSA AO 

CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - COBRANÇA INDEVIDA - 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE 

DO FORNECIMENTO DA ENERGIA E DA NEGATIVAÇÃO - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1 - A existência de fraude no medidor deve ser 

lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir 

higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a 

cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de 

forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a 

consumo de energia elétrica não faturado. 2 - No caso concreto, 

conquanto notificado da inspeção no medidor da unidade consumidora, o 

consumidor não teve acesso à cópia do TOI - Termo de Ocorrência de 

Irregularidade n. 569488, sendo pretendido no direito ao contraditório. 

Cobrança sumária indevida.3 - Não há falar em indenização por danos 

morais se a concessionária de energia continuou prestando o serviço 

após constatada a suposta fraude e também não impôs ao consumidor a 

pecha de mau pagador. (Ap 93704/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017). IV – DISPOSITIVO 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 PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial pela Reclamante, para: 1 

- DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos referente ao 

valor de R$3.724,63 (três mil setecentos e vinte e quatro reais e sessenta 

e três centavos), por conseguinte, que a reclamada proceda à 

readequação da referida fatura, com base na média dos seis últimos 

meses anteriores a emissão da fatura aqui discutida, sem qualquer 

incidência de encargos financeiros; 2 – OPINO pela improcedência dos 

danos morais; 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. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 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: 1018091-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INIZO RODRIGUES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GASPAR NOBREGA OAB - MT6211-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

VIA VAREJO 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: 1018091-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: INIZO RODRIGUES DE CAMPOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO, VIA VAREJO 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 esta é originaria de suposto cartão de credito que nunca 

teria solicitado. 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 função do julgamento 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, cujo contrato 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. 

Deste norte, cabia ao autor a comprovação da alegação de que fora 

levado a assinar a documentação trazida pela ré, bem como de que 

acreditava estar assinando outro tipo de documentação, o que não 

ocorreu. Portanto, a cobrança é devida, uma vez que o termo de adesão 

encontra-se devidamente assinado pela parte Reclamante, com inclusive 

sua confissão de que a assinatura saiu de seu próprio punho. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 499 de 586



INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO 

AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO 

PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A 

INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO 

NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO 

ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não 

incorreu as Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. Entretanto, quanto ao pedido de 

condenação em litigância de ma-fé, entendo que improcedente, posto que 

não verificada a ma-fé do reclamante, haja vista que em momento algum 

nega a existencia de relação contratual entre as partes. III - DISPOSITIVO 

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por INIZO RODRIGUES DE 

CAMPOS em desfavor de BANCO BRADESCO e outro. IMPROCEDENTE o 

pedido de litigância de má-fé. 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 [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: 1018735-20.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NEUSA TERESINHA HAAS REQUERIDO: HOTELARIA KELLY 

LTDA S E N T E N Ç A I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. II- PRELIMINARES Ilegitimidade ativa A ré arguiu, 

em sede preliminar, seja declarada a ilegitimidade da parte autora para 

figurar no polo ativo da presente ação, uma vez que o contrato de 

prestação de serviços aqui discutido está em nome de terceira pessoa. De 

fato, a reserva de hospedagem (ID nº 26601603) tem como contratante 

pessoa estranha à lide, não tendo a autora comprovado que o pagamento 

do pacote de viagens tenha sido feito por ela. Assim, com relação aos 

danos materiais, entendo que a parte autora não é legítima para figurar no 

polo ativo da presente ação. O mesmo não ocorre com os danos morais, 

haja vista que a autora figurou no contrato discutido como hóspede e, 

como tal, perfeitamente possível que tenha sofrido danos em razão dos 

fatos alegados na inicial. Por estas razões, OPINO por ACOLHER 

PARCIALMENTE a preliminar de ILEGITIMIDADE ATIVA, tão somente com 

relação ao pedido de danos materiais, por entender que a parte autora não 

detém legitimidade para pleitear o ressarcimento de valor que não 

comprovou ter sido pago por si. Assim, OPINO por JULGAR EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, no que tange ao pedido de danos 

materiais, nos termos do art. 485, VI do CPC. Conexão A reclamada arguiu 

preliminar de conexão. Informa que foi ajuizada outra ação Nº 1018733 

-50.2019.8.11.0001, em face da requerida onde tratam dos mesmos fatos, 

causa de pedir e pedido. Assim, em razão da identidade das causas, 

pugna pela reunião dos processos no juízo prevento. No caso em análise, 

não se está diante de litisconsórcio ativo necessário, mas sim 

litisconsórcio ativo facultativo, situação em que a parte pode optar por sua 

formação, ou não, conforme dispõe o artigo 113 do Código de Processo 

Civil. Assim, em se tratando de litisconsórcio facultativo, não há nada que 

obrigue a sua formação, decorrendo da conveniência das partes, não 

cabendo, portanto, a compulsoriedade de sua formação. Sobre o tema, é 

salutar trazer os ensinamentos dos doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero[1] , a respeito: “Consoante a 

obrigatoriedade ou não de sua formação, o litisconsórcio pode ser 

facultativo ou necessário. O litisconsórcio facultativo é aquele 

simplesmente autorizado da legislação. Nesse caso, o litisconsórcio 

facultativo somente se forma por iniciativa e vontade das partes. Não há 

nada – seja a lei, seja a própria natureza da relação jurídica material objeto 

do processo – que obrigue sua formação, decorrendo da simples 

conveniência das partes”. Dessa forma, em se tratando de litisconsorte 

facultativo decorrente de contratos de prestação de serviço educacional 

distintos, descabe a reunião dos litigantes no polo ativo da demanda, 

mormente pelo fato de que a reunião das 45 ações poderia tumultuar o 

feito, inclusive, prejudicando, a produção de provas. Ressalto, ainda, que 

o litisconsórcio ativo necessário deve ser entendido como uma exceção 

em virtude da violação ao direito de ação caso o autor fosse obrigado a 

litigar em conjunto. Portanto, afasto a preliminar de conexão. Superada às 

preliminares, 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 e 

Materiais, na qual a parte autora sustenta que viajou com a sua família e 

ficou hospedada no hotel réu, o qual se encontrava em reforma, narrando 

uma série de inconvenientes causados pela obra que teriam frustrado 

suas férias e de sua família. 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 
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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 da autora no que 

tange à perturbação causada pelas obras que estavam ocorrendo na ré, 

as alegações vieram desprovida de qualquer elemento probatório. Vê-se 

que à inicial a autora juntou apenas uma fotografia retirada de dentro do 

quarto do hotel, pela qual pretendia demonstrar a ausência de privacidade, 

já que os funcionários da obra e até transeuntes podiam ver o interior do 

quarto através da janela. Contudo, como bem pontuou a ré e como também 

se percebe pela fotografia juntada, a janela possui cortina e, caso a parte 

autora pretendesse ter privacidade, bastaria fechá-la. Não há mais nada 

nos autos que comprove as alegações autorais. Com relação à 

importunação causada pelas obras, bem como seus horários e o caos 

alegado nada foi comprovado, sendo que a autora não juntou fotografias, 

vídeos, tampouco ofereceu a possibilidade de comprovar suas alegações 

através de testemunhas, mesmo tendo lhe sido oportunizado este meio 

probatório. Por mais que as obras possam ser consideradas como 

inconvenientes, a sua existência, por si só, não comprova o dano moral 

alegado na inicial. Ainda, a própria autora menciona que o hotel réu 

providenciou as instalações do hotel vizinho para que seus hóspedes 

tomassem o café da manhã e, conforme restou demonstrado na defesa 

apresentada, os hóspedes do réu ainda podiam utilizar a área de lazer e 

piscina do hotel vizinho, que pertence à mesma rede. Em consulta ao 

“google mapas”, verifica-se que o hotel vizinho (Iracema Travel) fica 

exatamente ao lado do réu, a uma distância de menos de 20 metros. 

Sendo assim, o que se comprova nos autos é que o réu tomou as 

providências que estavam ao seu alcance para minimizar os transtornos 

eventualmente causados pela obra em que estava passando. Assim, 

ainda que seja incontroversa a existência a reforma no hotel réu, entendo 

que não restou comprovado nos autos qualquer ato ilícito, não havendo 

provas acerca da falha na prestação de serviço sustentada pela autora, 

ônus que lhe incumbia. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA VERBAL. DANO MORAL. FATO 

CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. Nos termos 

do artigo 186 do Código Civil, os pressupostos da responsabilidade civil 

subjetiva são a conduta culposa ou dolosa do agente, o nexo causal e o 

dano, sendo que a falta de qualquer destes elementos afasta o dever de 

indenizar.Fato constitutivo do direito do autor não demonstrado. 

Inteligência do artigo 373, I do CPC. Sentença de improcedência mantida. 

APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083074872, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de 

Oliveira, Julgado em: 28-11-2019). (TJ-RS - AC: 70083074872 RS, Relator: 

Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima 

Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2019) 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 autora 

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 pelo 

acolhimento parcial da preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela ré à 

defesa para JULGAR EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, no 

que tange ao pedido de danos materiais, nos termos do art. 485, VI do 

CPC, a rejeição da preliminar de conexão, 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 [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil, 

vol.2; Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum, São Paulo: Ed. 

Revista dos Tribunais, 2015, p.85.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022028-95.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A SENTENÇA I – RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES Conexão 

Rejeito a preliminar de conexão arguida pelo reclamado, em análise aos 

processos citados pela reclamada é possível visualizar que cada débito 

negativado se refere a um contrato diferente, sendo assim, e por já haver 

sentença em alguns dos processos, entendo que não haverá decisões 

conflitantes, não se fazendo necessária a reunião dos feitos. Superada 

às preliminares, passo ao mérito. III – MÉRITO Não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, pois as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, nos termos do artigo 355, I CPC/2015, 

sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Pleiteia a reclamante, 

indenização por danos morais em razão da inserção do seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 26,01 (vinte e 

seis reais e um centavos), disponibilizado em 09/01/2017, promovido pela 

Reclamada. Aduz, em sua peça inicial que desconhece o referido débito e 

não possui qualquer relação jurídica com a empresa demandada, uma vez 

que nunca manteve qualquer relação jurídica com a Reclamada. A 

reclamada, em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer ilícito, por 

estar o reclamante inadimplente, conforme documentos acostados aos 

autos, razão pela qual a inscrição de seus dados é legítima. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da reclamante e sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do 

art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, cabendo à reclamada a 

comprovação da existência da relação jurídica e legitimidade da cobrança 

discutida nos presentes autos. Por outro lado, a reclamada não trouxe aos 

autos nenhum documento que indique à existência de relação jurídica 

entre as partes ou exigibilidade da dívida levada a inscrição nos órgãos 

restritivos ao crédito. Inexiste nos autos qualquer contrato de prestação 

de serviços assinado pelo consumidor, áudio de gravação se a 

contratação se realizou por meio de "call center". Compulsando os autos, 

verifico que o conjunto probatório mostra-se frágil, resume-se em relatório 

de chamadas, faturas e telas sistêmicas, sendo insuficiente para 

demonstrar a existência da relação negocial entre as partes e a 

legitimidade da cobrança. 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, que demonstra a ilegitimidade da cobrança e a 

necessária declaração da inexistência do débito, no valor de R$ 26,01. 

Com relação aos danos morais, verifico que há negativação preexistente, 

ademais, a parte reclamante não informou se as inscrições anteriores que 

são discutidas judicialmente, 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.” Nesse 

entendimento, é o recentíssimo entendimento do STJ: STJ/2019 AGRAVO 

INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DADOS DO 

DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DÍVIDA 

IRREGULAR DECORRENTE DE CONTRATO DO QUAL NÃO SE FEZ PROVA. 

OUTROS APONTAMENTOS NO NOME DO MESMO DEVEDOR. DISCUSSÃO 

DAS DEMAIS INSCRIÇÕES EM OUTROS PROCESSOS. SÚMULAS N. 380 E 

385/STJ. 1. A ilegitimidade de determinada inscrição em cadastro de 

inadimplente não enseja a condenação em indenização por dano moral, se 

remanescem outras, ainda que pendentes de apreciação judicial. 2. Para 

que se afaste a incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização 

por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das 
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inscrições; é necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se 

existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa 

(REsp. 1.062.336-RS e Súmula 380/STJ). 3. No caso concreto deve ser 

considerado, também, que houve o trânsito em julgado superveniente de 

decisão desfavorável ao devedor em outro processo, afastando a 

impugnação que fizera em relação a uma das inscrições pretéritas, o que 

reforça a tese de incidência da Súmula 385/STJ. 4. Agravo interno 

provido, para dar provimento ao Recurso especial. (AgInt no RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.713.376 - SP (2017/0310633-0) RELATOR : MINISTRO 

RAUL ARAÚJO R.P/ACÓRDÃO : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI 

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A, Brasília (DF), 17 de dezembro de 

2019(Data do Julgamento). (Grifo nosso) Conforme o julgado, a 

ilegitimidade de determinada inscrição em cadastro de inadimplente não 

enseja a condenação em indenização por dano moral, se remanescem 

outras, ainda que pendentes de apreciação judicial. No caso, observa-se 

que é incontroverso ajuizamento de outras ações. E, por isso, de acordo 

com a jurisprudência, em regra, deve ser aplicado o mesmo princípio que 

inspirou a edição da súmula 380, segundo a qual “a simples propositura da 

ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. 

Assim, diante da negativação preexistente, indefiro o pedido de 

indenização por danos morais, nos termos da Sumula 385 STJ. 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 

reclamante, para: DECLARAR a inexistência do débito negativado pela 

Reclamada no valor de R$ 26,01 (vinte e seis reais e um centavo), 

disponibilizado em 09/01/2017, por conseguinte, determinar a exclusão 

definitiva do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; 

IMPROCEDÊNCIA do pedido de indenização por danos morais, Súmula 385 

do STJ . 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 de Proteção ao Crédito, para baixa definitiva do registro, e assim o 

faço, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil/2015. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

arquive-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 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: 1015622-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015622-58.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE REQUERIDO: BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., DL ASSESSORIA E CONSULTORIA 

LTDA S E N T E N Ç A I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINAR Incompetência do juizado 

especial Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial arguida 

pela reclamada 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. Conexão Rejeito a preliminar de conexão 

arguida pelo reclamado, em análise aos processos citados pela reclamada 

é possível visualizar que cada ação se refere a um contrato diferente, 

sendo assim, não se fazendo necessária a reunião dos feitos. 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. A 

reclamante aduz que possui empréstimo consignado com a instituição 

bancária, no valor de R$ 2.093,84 (dois mil e noventa e três reais e oitenta 

e quatro centavos), a ser pago em 72 parcelas de R$ 66,00 (sessenta e 

seis reais), com o vencimento da primeira parcela em 22/07/2017. Aduz 

que ao verificar o seu contracheque, percebeu que o desconto de R$ 

66,00 (sessenta e seis reais) denominado CONSIGNAÇÃO 11 já teria 

iniciado no mês de junho/2017, ou seja, data anterior à prevista no 

contrato e, ainda, de forma unilateral. Assim, ingressou com a presente 

demanda requerendo a restituição da cobrança indevida descontada no 

mês de junho/2017, em dobro, bem como indenização por danos morais. O 

Reclamado, por sua vez, alega que o desconto só ocorrera no mês de 

julho, não devendo prosperar as alegações da Reclamante, inexistindo 

dever de indenizar, requerendo a improcedência da ação. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da reclamante e sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do 

art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC. Não obstante o Código de 

Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem 

caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da 

prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 

373, I do Código de Processo Civil/2015. Compulsando os autos e os 

documentos colacionados, diferentemente do aduzido pela Reclamante, o 

valor da primeira parcela só fora desconta no mês julho, consoante 

verifica-se em Extrato de Conferência colacionado pela própria 

Reclamante ID 27547468. Ademais, o próprio Reclamado em sede de 

contestação demonstra por Extrato que o desconto da primeira parcela do 

empréstimo só fora realizado no mês de julho/2017, ou seja, tendo o 

reclamado se desincumbido do ônus probatório que lhe competia (art. 373, 

II do CPC). A corroborar: RECURSOS INOMINADOS. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCONTO EM CONTA 

CORRENTE. CONTRATO COM PREVISÃO NESSE SENTIDO, EM CASO DE 

AUSÊNCIA DE MARGEM EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE 

PROVA DE FOLHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

INOCORRÊNCIA. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO 

CONSUMIDOR IMPROVIDO. A prova dos fatos constitutivos de direito 

incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de 

Processo Civil. Se houve a contratação de empréstimo ? CDC BB Crédito 

Consignação, com previsão de desconto em conta corrente, caso não 

haja margem em folha de pagamento, eventual desconto ocorrido em conta 

corrente, em cumprimento às cláusulas contratuais, não configura falha na 

prestação serviço e, consequentemente, não gera direito a indenização 

por dano moral. Recurso da Promovida Provido. Recurso do Promovente 

improvido. (NU- 8073187-26.2017.811.0001), TURMA RECURSAL, VALMIR 

ALAÉRCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2018. 

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 autora 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, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas pelo 

reclamado e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na 

inicial, determinando o arquivamento do processo após o trânsito em 

julgado desta decisão. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Preclusa a via recursal e 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 9.099/95. 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: 1022022-88.2019.8.11.0001

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)

Magistrado(s):
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ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022022-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A SENTENÇA I – RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES Conexão 

Rejeito a preliminar de conexão arguida pelo reclamado, em análise aos 

processos citados pela reclamada é possível visualizar que cada débito 

negativado se refere a um contrato diferente, sendo assim, e por já haver 

sentença em alguns dos processos, entendo que não haverá decisões 

conflitantes, não se fazendo necessária a reunião dos feitos. Superada 

às preliminares, passo ao mérito. III – MÉRITO Não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, pois as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, nos termos do artigo 355, I CPC/2015, 

sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Pleiteia a reclamante, 

indenização por danos morais em razão da inserção do seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 26,01 (vinte e 

seis reais e um centavos), disponibilizado em 08/02/2017, promovido pela 

Reclamada. Aduz, em sua peça inicial que desconhece o referido débito e 

não possui qualquer relação jurídica com a empresa demandada, uma vez 

que nunca manteve qualquer relação jurídica com a Reclamada. A 

reclamada, em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer ilícito, por 

estar o reclamante inadimplente, conforme documentos acostados aos 

autos, razão pela qual a inscrição de seus dados é legítima. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da reclamante e sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do 

art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, cabendo à reclamada a 

comprovação da existência da relação jurídica e legitimidade da cobrança 

discutida nos presentes autos. Por outro lado, a reclamada não trouxe aos 

autos nenhum documento que indique à existência de relação jurídica 

entre as partes ou exigibilidade da dívida levada a inscrição nos órgãos 

restritivos ao crédito. Inexiste nos autos qualquer contrato de prestação 

de serviços assinado pelo consumidor, áudio de gravação se a 

contratação se realizou por meio de "call center". Compulsando os autos, 

verifico que o conjunto probatório mostra-se frágil, resume-se em relatório 

de chamadas, faturas e telas sistêmicas, sendo insuficiente para 

demonstrar a existência da relação negocial entre as partes e a 

legitimidade da cobrança. 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, que demonstra a ilegitimidade da cobrança e a 

necessária declaração da inexistência do débito, no valor de R$ 26,01. 

Com relação aos danos morais, verifico que há negativação preexistente, 

ademais, a parte reclamante não informou se as inscrições anteriores que 

são discutidas judicialmente, 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.” Nesse 

entendimento, é o recentíssimo entendimento do STJ: STJ/2019 AGRAVO 

INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DADOS DO 

DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DÍVIDA 

IRREGULAR DECORRENTE DE CONTRATO DO QUAL NÃO SE FEZ PROVA. 

OUTROS APONTAMENTOS NO NOME DO MESMO DEVEDOR. DISCUSSÃO 

DAS DEMAIS INSCRIÇÕES EM OUTROS PROCESSOS. SÚMULAS N. 380 E 

385/STJ. 1. A ilegitimidade de determinada inscrição em cadastro de 

inadimplente não enseja a condenação em indenização por dano moral, se 

remanescem outras, ainda que pendentes de apreciação judicial. 2. Para 

que se afaste a incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização 

por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das 

inscrições; é necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se 

existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa 

(REsp. 1.062.336-RS e Súmula 380/STJ). 3. No caso concreto deve ser 

considerado, também, que houve o trânsito em julgado superveniente de 

decisão desfavorável ao devedor em outro processo, afastando a 

impugnação que fizera em relação a uma das inscrições pretéritas, o que 

reforça a tese de incidência da Súmula 385/STJ. 4. Agravo interno 

provido, para dar provimento ao Recurso especial. (AgInt no RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.713.376 - SP (2017/0310633-0) RELATOR : MINISTRO 

RAUL ARAÚJO R.P/ACÓRDÃO : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI 

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A, Brasília (DF), 17 de dezembro de 

2019(Data do Julgamento). (Grifo nosso) Conforme o julgado, a 

ilegitimidade de determinada inscrição em cadastro de inadimplente não 

enseja a condenação em indenização por dano moral, se remanescem 

outras, ainda que pendentes de apreciação judicial. No caso, observa-se 

que é incontroverso ajuizamento de outras ações. E, por isso, de acordo 

com a jurisprudência, em regra, deve ser aplicado o mesmo princípio que 

inspirou a edição da súmula 380, segundo a qual “a simples propositura da 

ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. 

Assim, diante da negativação preexistente, indefiro o pedido de 

indenização por danos morais, nos termos da Sumula 385 STJ. Por fim, em 

relação ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, também 

não merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma 

das hipóteses do art. 80 do CPC. 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 PARCIAL PROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados pela reclamante, para: DECLARAR a inexistência 

do débito negativado pela Reclamada no valor de R$ 26,01 (vinte e seis 

reais e um centavos), disponibilizado em 08/02/2017, por conseguinte, 

determinar a exclusão definitiva do nome da reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito; IMPROCEDÊNCIA do pedido de indenização por danos 

morais, Súmula 385 do STJ. 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 de Proteção ao Crédito, para baixa definitiva do 

registro, e assim o faço, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 

487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil/2015. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. 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: 1021175-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE ARAUJO FERREIRA OAB - MT20777/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021175-86.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA CARVALHO REQUERIDO: EMI-KA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP S E N T E N Ç A 

I-RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

II-MÉRITO Trata-se de ação de declaratória de cobrança indevida, 

cumulada com indenização por dano moral proposta pela Reclamante. 

Pede a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação da 

Empresa Requerida à reparação por danos morais. É a suma do essencial. 

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. Em sede preliminar, a 

Reclamada argui ilegitimidade de parte ad causam, fundamentando que 

apenas age como prestadora de serviços do condomínio Lavras do Sutil II, 

sendo mera mandatária, não podendo então ser responsabilizada por 

possíveis danos. Forçoso reconhecer a ilegitimidade da parte reclamada. 

Da análise dos autos, verifica-se que a demandada atua como mera 

mandatária do Condomínio Residencial Lavras do Sútil II, apenas efetuando 
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as cobranças de valores pré-estabelecidos pelo Condomínio. Com efeito, 

ao que se vê dos autos, a autora rebelou-se com o fato de ser cobrada 

pelo condomínio, após alugar imóvel para locatário que não adimpliu as 

despesas condominiais. No caso, a administradora de condomínio não tem 

legitimidade para figurar no polo passivo da relação jurídico-processual. A 

corroborar: TJ/RS 2019 APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 

ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO. PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A administradora de condomínio, que figura 

como mera mandatária, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da 

relação jurídico-processual, em ação declaratória de inexistência de débito 

referente a cotas condominiais, pois atua como mera mandatária da Caixa 

Econômica Federal, proprietária do imóvel, que não integra este feito. 

Afora isso, não restou verificado excesso no exercício de 

mandato.Apelação provida. Processo extinto por ilegitimidade passiva, nos 

termos do art. 485, VI, do CPC.(Apelação Cível, Nº 70081782765, Décima 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima 

Moraes, Julgado em: 11-07-2019). (TJ-RS - AC: 70081782765 RS, Relator: 

Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 11/07/2019, Décima Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2019). TJ/SP 2016 AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESPESAS CONDOMINIAIS 

CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO RECONHECIDA – 

ATUAÇÃO DA ADMINISTRADORA NA COBRANÇA DAS DESPESAS 

CONDOMINIAIS COMO SIMPLES MANDATÁRIA DO CONDOMÍNIO, 

VERDADEIRO TITULAR DA RELAÇÃO JURÍDICA OBJETO DE 

CONTROVÉRSIA – SENTENÇA ANULADA – PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. - 

Apelação provida. (TJ-SP - APL: 40012933220138260405 SP 

4001293-32.2013.8.26.0405, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/10/2016, 27ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de 

Publicação: 04/10/2016) TJ/DF- 2015 APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. 

NULIDADE DE SENTENÇA. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. ADMINISTRADORA 

DE CONDOMÍNIO. MERA MANDATÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PREJUDICADOS OS DEMAIS ARGUMENTOS 

LANÇADOS NO APELO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A decisão motivada, 

ainda que de forma sucinta, não enseja a nulidade da sentença por 

ausência de fundamentação. 2. A administradora de condomínio atua 

como mera mandatária do condomínio, não se mostrando como parte 

legítima para responder a demanda. 3. Diante do acolhimento da preliminar 

de ilegitimidade passiva da demandada, a extinção do feito sem resolução 

do mérito é medida que se impõe, readequando-se os ônus 

sucumbenciais. 4. Apelo provido. (TJ-DF - APC: 20130110934614, Relator: 

GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2015, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: Publicado no DJE : 19/08/2015 . Pág.: 127) Nesse enfoque 

é que se reconhece a inexistência de legitimidade da parte reclamada 

EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, para postular em 

juízo no que tange a presente causa de pedir, de modo que impõe 

reconhecer a extinção do feito. III – DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 485, inciso VI do CPC/2015, OPINO pela acolhimento da 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida e pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Vencido o prazo acima, sem manifestação, 

certifique e arquive-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. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020367-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RICARDO DOS SANTOS OAB - MT14053-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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020367-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA BENEDITA DE LIMA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A Dispensado 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente rejeito a 

preliminar de incompetência do juizado especial arguida pela reclamada 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. Alega preliminar de carência da ação, a qual se confunde com 

o mérito e com ele será analisada. 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. A 

reclamante alega na petição inicial que é usuário dos serviços prestados 

pela reclamada referente a Unidade Consumidora nº 6/346970. Informa 

que sempre manteve mesmo consumo, entretanto, entre os dias 23/08/19 

a 23/09/2019, a Reclamada gerou uma fatura de 945Kwh, com valor de R$ 

964,43 (novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três 

centavos), valor muito acima do consumo normal do consumidor, 

correspondente ao dobro do consumo real, sendo surpreendida com o 

aumento abrupto e injustificado na sua fatura de energia. Informa que 

tentou resolver o problema administrativamente para que a fatura fosse 

corrigida e fosse evitada a suspensão dos serviços, contudo, nada fora 

resolvido. Aduz que com medo do corte no fornecimento da energia, a 

Requerente fez um parcelamento com a Reclamada no valor de entrada de 

R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), apesar de indevido. Informa 

que o valor do parcelamento, acabou cumulando com o vencimento da 

próxima fatura no valor de R$ 553,58 (Quinhentos e cinquenta e três reais, 

e cinquenta e oito centavos), consequentemente, a fatura com o valor a 

pagar do parcelamento no mesmo mês , foi de R$ 1.013,58 (Um mil, e treze 

reais, e cinquenta e oito centavos), que culminou com o não pagamento da 

parcela a inscrição de seu nome no SERASA/SPC. Assim, pugna pela 

refatura dentro da média, bem como a condenação da reclamada em 

indenização por danos morais. A reclamada, por sua vez, afirma que a 

fatura questionada é devida, não havendo irregularidade na unidade 

consumidora em questão, bem como a mera alegação da autora não é 

capaz de desconstituir as faturas por se tratar de seu real consumo. Ao 

final, pugna pela improcedência da ação. Inicialmente, destaco que não há 

dúvida de que incidem sobre o caso as normas de proteção ao 

consumidor, mais especificamente a disposta no art. 6º, VIII, do CDC, que 

dispõe sobre a inversão do ônus da prova em casos de hipossuficiência. 

E, no caso, a concessionária se desincumbiu do ônus de comprovar a 

regularidade da fatura questionada, uma vez que, pela documentação 

juntada aos autos, constata-se que não houve aumento significativo na 

conta da autora após a emissão específica dessa fatura a justificar a 

indenização pretendida. Embora se perceba aumento da conta de luz no 

mês de setembro/2019, não há como creditar tal aumento a falha na 

medição. Aliás, vê-se que o mês de referência em que a parte autora 

aponta o registro de consumo excessivo referem-se a SETEMBRO, 

sabidamente a época em que se registram os maiores níveis de calor na 

capital do Estado, justificando a elevação de consumo em razão de, por 

exemplo, se fazer mais uso de aparelhos de ar condicionado e de 

umidificador de ar[1], ainda, a cobrança também se mostra razoável pelo 

aumento relativo ao "Acréscimo Bandeira Vermelha", justificando, no todo, 

os valores cobrados. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE 

CÁLCULO. INCLUSÃO DO ADICIONAL DE BANDEIRAS 

TARIFÁRIAS.ADMISSIBILIDADE. 1. Preliminares Legitimidade ativa do 

consumidor final para ajuizar ação ordinária cumulada com repetição de 

indébito relativa a tributos indiretos. Desnecessidade de dilação probatória. 

Contas de energia elétrica que indicam o nome do contribuinte. 

Preliminares rejeitadas. 2. Mérito. Pretensão da autora de reconhecer a 

ilegalidade da cobrança de ICMS, no fornecimento de energia elétrica, 

sobre o acréscimo decorrente do Sistema de Bandeiras Tarifárias. 

Descabimento. O adicional de bandeiras tarifárias está diretamente 
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relacionado com as variações de custo da energia elétrica, sendo parte 

integrante do produto. Intempéries climáticas que tornam o valor da 

produção de energia elétrica mais oneroso, acarretando, em 

consequência, o aumento do ICMS, que recai sobre a mercadoria 

comercializada. Aplicação da Súmula nº 391 do E. STJ. Diferenciação com 

TUSD e TUST, os quais se referem à distribuição e transmissão da 

energia, mas não à energia elétrica em si. Precedentes deste Eg. Tribunal 

de Justiça. Sentença de improcedência do pedido mantida. Recurso não 

provido (TJSP, 13ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 

1018527-28.2017.8.26.0053, Relator Desembargador Djalma Lofrano Filho, 

julgado em 23/5/2018). Enfim, o conjunto probatório aponta para a 

improcedência do pedido na medida em que se mostra devido o valor 

cobrado a título de consumo de energia elétrica relativos a setembro/2019. 

Por fim, defiro o pedido contraposto, uma vez que restou comprovada a 

legalidade da cobrança. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida pela 

reclamada e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na 

inicial. PROCEDENTE o pedido contraposto, devendo a parte autora pagar 

à reclamada o valor de R$ 964,43 (novecentos e sessenta e quatro reais 

e quarenta e três centavos) a ser corrigido monetariamente e acrescido 

de juros legais a partir do seu vencimento. REVOGO a medida liminar 

concedida no ID 27304544. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 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 

R e i s  J u i z  d e  D i r e i t o  [ 1 ] 

https://pt.climate-data.org/america-do-sul/brasil/mato-grosso/cuiaba-71480

9/ https://www.rdnews.com.br/cidades/conteudos/118613
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018157-57.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SALETE PALOSKI REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS 

LTDA SENTENÇA I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. II- PRELIMINARES 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 SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, 

como parte reclamada. Impugnação de gratuidade de justiça Não é na 

sentença o momento próprio para o juiz manifestar acerca de eventual 

pedido de justiça gratuita, pois, no sistema dos Juizados Especiais, a 

gratuidade no primeiro grau decorre da própria lei de regência 9.099/95. 

Assim, somente na hipótese de interposição de recurso inominado, 

ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, 

pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada. 

Passo à 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. A Reclamante alega na petição inicial que é cliente da 

Reclamada, pois mantém um plano de básico de internet. Aduz que no mês 

de agosto/2019, a Requerente entrou em contato com a empresa 

Requerida, através de protocolo nº 201975927880872 para informar 

acerca de lentidões e possíveis problemas que vinha enfrentando com 

sua internet e, na referida ligação, foi ofertado uma nova proposta à 

Autora, na qual o seu pacote de internet passaria para 10 MB, no valor de 

R$ 99,90 mensais. A oferta foi aceita pela Requerente que criou a 

expectativa do que poderia ter seu sinal melhorado. Narra que mesmo com 

o aumento de MB, o sinal de internet continuou ruim, apresentando falhas 

e quedas não chegando a metade dos MB ofertados. Aduz que fez 

diversas reclamações, porém nada foi resolvido, assim, requer a 

condenação da reclamada a danos morais em decorrência da falha na 

prestação de serviços. A Reclamada, por sua vez, alega que os serviços 

de Internet do contrato sob o nº1500054680, habilitado desde 14/08/2015, 

encontra-se cancelado e adimplente, ademais, a parte autora não 

comprovou por quaisquer meios o dano alegado mero descumprimento 

contratual, não havendo que se falar em danos morais. A pretensão 

merece juízo de improcedência. Com efeito, em se tratando de internet 

fixa, o medidor homologado para a realização de testes é fornecido pela 

Brasil Banda Larga, denominado de Entidade Aferida da Qualidade – EAQ, 

conforme de extrai do sítio eletrônica da ANATAL, no seguinte endereço: 

https://www.anatel.gov.br/consumidor/banda-larga/direitos/velocidade-de

-conexao. Ademais, nos termos do Art. 15 e incisos da Resolução nº. 

574/2011, a medição deve ser realizada de forma dedicada, com 

equipamento dedicado, ou seja, não pode conter quaisquer outros 

equipamentos conectados à rede, bem como o aparelho de medição deve 

estar ligado diretamente ao roteador. Portanto, verifica-se que as provas 

colacionadas pela parte Reclamante não são suficientes para demonstrar 

que os serviços não foram prestados na velocidade contratada. 

Destaca-se que o Art. 16 e 17 da referida resolução a velocidade 

entregue não poderá ser inferior a 40% do plano contratado, bem como 

que a média mensal deve ser de 80% do plano contratado. Assim, mesmo 

que as medições realizadas pela Reclamante fossem aceitas como prova, 

constata-se que não é possível constatar se a média mensal não foi 

entregue, haja vista ser necessária a realização de medições constantes 

e diárias por um período de 30 (trinta) dias. Nesse ponto, se faz 

necessário a comprovação de que tal fato realmente causou prejuízos à 

Autora, o que não consta nos autos. Ademais, conforme narrado, o 

método de medição utilizado não foi correto. Dessa forma, não há, no caso 

dos autos, como caracterizar a atitude ilícita da Reclamada, tampouco 

como se estabelecer o nexo de causalidade entre sua ação e os alegados 

danos suportados pela Reclamante, motivo pelo qual se afasta no todo a 

sua responsabilidade. 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). 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. IV – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, 

I do CPC/2015, OPINO pela rejeição da preliminar arguida, e no mérito, pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por SALETE PALOSKI, em 

desfavor de SKY BRASIL. Deixo de condenar o reclamante no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga 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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2 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017820-68.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A 

1.RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

2.PRELIMINAR Incompetência do Juizado Rejeito a preliminar de 

incompetência do juizado especial arguida pela reclamada 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. 

Passo à análise do mérito. 3. 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. O 

reclamante alega ser consumidor dos serviços fornecidos pela 

concessionária demandada e titular da Unidade Consumidora – 

6/702650-3. Aduz que no dia 05/11/2019, às 21h30min ocorreu a 

suspensão do serviço de energia elétrica em sua unidade consumidora 

sendo a fornecimento restabelecido somente no dia 06/11/2019, às 06h00, 

portanto, sustenta que permaneceu por 12h sem a prestação de serviço 

essencial, razão pela qual requer a condenação da ré ao pagamento de 

indenização pelos danos morais experimentados. A reclamada, em sua 

contestação, assevera que não houve suspensão de energia elétrica na 

residência do Reclamante, razão pela qual inexiste qualquer dever de 

indenizar. No caso em tela, tratando-se de relação de consumo, na qual a 

reclamada encontra-se mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que a reclamante demonstrar a sua procedência, impõe-se a inversão do 

ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Assim, incumbe à reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Com efeito, a 

responsabilidade da reclamada ao presente caso é objetiva, à luz do 

disposto no artigo 37, § 6º da Constituição Federal, não sendo necessária 

a comprovação da culpa para configurar a responsabilidade civil, 

independentemente de se tratar de um agir comissivo ou omissivo pela 

empresa concessionária de serviços públicos. Aliado a isto, a 

Concessionária é obrigada a fornecer serviços adequados, eficientes, 

seguros e contínuos, consoante dispõe o art. 22 do Código de Defesa do 

Consumidor, sob pena de ter de reparar os danos causados aos 

consumidores: Não diferente é o estabelecido pelo art. 6°, §§ 1° e 2° da Lei 

n° 8.987/1995 (Lei das Concessões): Art. 6° 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. § 1° Serviço adequado é o que 

satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 

modicidade das tarifas. § 2° A atualidade compreende a modernidade das 

técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem 

como a melhoria e expansão do serviço. Inobstante, cumpre estabelecer 

que o serviço de energia elétrica não pode ser compreendido como 

ininterrupto, na medida em que a continuidade estabelecida pela lei 

consumerista deve ser analisada sob a ótica de que os serviços 

essenciais “não podem deixar de ser ofertados a todos os usuários, vale 

dizer, prestados no interesse coletivo” . Ou seja, há casos em que poderá 

ocorrer a interrupção no fornecimento de energia elétrica, circunstância 

que se dá pela própria natureza do serviço, o qual, como é notório, pode 

ser afetado por diversos fatores não ligados à ineficácia da prestação 

(vandalismo, temporais etc.). Assim, embora o Código de Defesa do 

Consumidor silencie a respeito, a partir disso, o desafio é encontrar-se um 

parâmetro balizador justo, levando em consideração todas as nuances 

que abarcam esse tipo de litígio. Desse modo, o que se deve levar em 

consideração para fins de reconhecimento de excludente de 

responsabilidade em decorrência de questões climáticas é a análise em 

conjunto quanto ao cumprimento da Resolução nº 414/2010 da Aneel, a 

qual a concessionária está obrigada a cumprir, independente dos motivos 

que ensejaram a interrupção no fornecimento de energia, bem como, as 

condições que ocorrem as interrupções. Ou seja, se for o caso de 

interrupção do fornecimento de energia elétrica em períodos fracionados 

nas unidades consumidoras, o que não é o caso dos autos, indica que a 

concessionária está negligenciando o dever de fiscalizar as condições de 

sua prestação, de forma dissonante ao que estabelece o artigo 140 da 

Resolução nº 414/2010 da Aneel. Contudo, a causa de pedir está ligada à 

suposta falha na prestação de serviço consubstanciada na demora pelo 

restabelecimento do serviço de energia, que segundo informação da 

reclamante em sua peça inicial a suspensão do serviço ocorreu por um 

período total de 12h. Com efeito, apensar de o demandante referir que 

houve suspensão do serviço de energia elétrica por 12h não trouxe 

elementos mínimos a amparar sua pretensão, ônus probatório que lhe 

competia, art. 373, I do CPC. Assim, na ausência de elementos mínimos a 

indicar que o autor tenha restado privado do serviço de energia elétrica, 

por tempo superior aquele previsto na Resolução 414/2010, não merece 

amparo o pedido indenizatório por danos morais. A Resolução nº 414/2010 

da ANEEL, ao dispor sobre a suspensão do fornecimento, estabelece os 

seguintes prazos para religação: Art. 176. A distribuidora deve 

restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados 

ininterruptamente: I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de 

unidade consumidora localizada em área urbana; II – 48 (quarenta e oito) 

horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área 

rural; Assim, não é qualquer suspensão no fornecimento de energia que 

enseja, portanto, o ressarcimento. É necessário que os limites 

estabelecidos pela legislação aplicável sejam desrespeitados. Todavia, 

não obstante a interrupção do serviço, a concessionária demandada 

atendeu aos preceitos estabelecidos na Resolução nº 414/2010 da Aneel, 

o que se conclui pela presteza no atendimento ao consumidor e, 

consequentemente, afasta o dever de indenizar. A propósito: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. ÁREA RURAL. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO EM PRAZO 

RAZOÁVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. CASO CONCRETO. Na 

hipótese, o restabelecimento do serviço de energia elétrica ocorreu dentro 

de prazo razoável, inferior àquele previsto na Resolução nº 414/2010 da 

ANEEL. O sofrimento imposto à vítima deve possuir certa magnitude ou 

dimensão. Do contrário, constitui mero aborrecimento da vida diária, que 

não é apto a gerar obrigação de indenizar. Indenização não concedida. 

Apelação provida. (Apelação Cível Nº 70080310840, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 

21/02/2019). Nesse contexto, entendo que o acontecimento noticiado na 

inicial não confere direito à indenização, pois não verificada a falha na 

prestação de serviço. 4.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 parte autora. Sem custas ou honorários advocatícios 

nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via 

recursal e 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. 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: 1022469-76.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JUNIOR FERREIRA MARQUES REQUERIDO: BRADESCARD 

ELO PARTICIPACOES S.A. S E N T E N Ç A I – RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES Prescrição 

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, vejamos: Art. 206. Prescreve: [...] §3º. 

Em 3 (três) anos: [...] V - a pretensão de reparação civil; Ocorre que o 

termo inicial do prazo prescricional é a partir da data da ciência e não da 

inscrição indevida em si. Nesse diapasão: Recurso Inominado 

nº:1000214-93.2018.811.0055Origem:Juizado Especial Cível de Tangará 

da Serra. Recorrente(s):PAMELA RAIHANA DOS SANTOS ZANESCO. 

Recorrido(s): EMBRATEL TVSAT. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Data do Julgamento:01/07/2019. E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – PLEITO INDENIZATÓRIO EXTINTO 

PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE 

PRESCRIÇÃO – NÃO COMPROVADA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – DANO MORAL 

OCORRENTE – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando relação de consumo, aplica-se 

ao caso a prescrição quinquenal, prevista no art. 27 do CDC, sendo que 

sua fluição tem início a partir da data da ciência do ato ilícito pelo 

consumidor. Assim, não há que se falar em prescrição quando o Autor 

tomou conhecimento da dívida pela retirada de extrato nos órgãos de 

proteção ao crédito em 2017 ao tentar realizar compra, ajuizando a ação 

de reparação de danos morais em 2018.Os autos estão devidamente 

instruídos e maduros, permitindo-se o julgamento do feito no estado em 

que se encontra, conforme estatuído no artigo 1.013, §3º, inciso I, do 

NCPC. Não demonstrada a legitimidade da negativação deve a mesma ser 

declarada como inexistente. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de 

Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição 

irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é 

presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a 

obrigação de indenizar. O montante fixado deve servir para reparação do 

dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de 

razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o 

presente caso fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante a 

negativação de seu nome indevidamente, posto que não comprovada a 

relação jurídica entre as partes. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (N.U 1000214-93.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL, MARCELO 

SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 

01/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019). Extrato de Negativação Do 

mesmo modo, 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 o pedido, 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. 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. Pleiteia o reclamante, indenização 

por danos morais diante da inserção de seu nome em cadastro de 

restrição de crédito promovida pela reclamada por débito no valor de 

R$415,16 (quatrocentos e quinze reais e dezesseis centavos), com data 

de inclusão 07/06/2016, promovido pela instituição Reclamada. Neste 

sentido, argumenta que desconhece os referidos débitos, uma vez que 

não possui qualquer relação jurídica com a reclamada. Assim, pugna pela 

consequente declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação, bem como pela condenação da reclamada em indenização 

por danos morais. Por sua vez, em sede de contestação, a reclamada de 

forma genérica afirma que o autor mantinha relação jurídica com a 

empresa. 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. 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: 

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 FATURAS INSUFICIENTES – 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – ÚNICA INSCRIÇÃO – 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 faturas juntadas 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 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 na 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 única restrição constante do extrato.O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade.Sentença reformada.Recurso provido. 

(N.U 1005066-30.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

01/08/2019). RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - INSCRIÇÃO NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA 

UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE 

NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - DECLARAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO DA REQUERIDA 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar 

que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos 

autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas 

processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e 

acolhida.2. A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que 

não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, pois não juntou comprovação de contratação 

dos serviços.3. As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos 

produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da 

existência de relação jurídica contratual entre as partes. 4. Na hipótese, a 

referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que 

tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 

186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.5. Ressalte-se ser 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa.(N.U 1003824-02.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2019, 

Publicado no DJE 07/06/2019). 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 pelo 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 
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sólidas. Infere-se, 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 da requerida 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, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos 

trazidos pela parte reclamante, observa-se que a inscrição ora discutida é 

o único registro em seu nome, o que afasta a incidência da 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 PROCEDÊNCIA da presente ação para: Declarar a 

inexistência do débito aqui litigado e, no valor R$415,16 (quatrocentos e 

quinze reais e dezesseis centavos), com data de inclusão 07/06/2016, por 

conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome da reclamante dos 

órgãos de proteção ao crédito; CONDENAR a reclamada a compensar o 

reclamante pelos danos morais sofridos, 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 a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

proceder à 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 diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários 

mínimos) e com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento 

desta intimação. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase ( arts. 54 e 55), Lei 9.099/95. Ao reverso, 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 9.099/95. Luihana Pasinato Gomes Juíza 

Leiga 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 Processo nº 1001924-48.2020.8.11.0001 Reclamante: 

ALEXSSANDRA LORRAYNE DA SILVA LAGO Reclamado: BANCO 

BRADESCO SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as 

provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade de 

produção de prova oral. Rejeito a “preliminar” de ausência de documentos 

essenciais à propositura da ação alegada pelo Reclamado, tendo em vista 

que a Reclamante instruiu a petição inicial com a juntada de consulta ao 

SPC/SERASA, não tendo o banco apresentado nenhuma prova capaz de 

desconstituir o documento trazido pela parte autora. Rejeito a preliminar de 

ausência de interesse de agir suscitada pelo Reclamado, uma vez que a 

autora não é obrigada a exaurir a vias administrativas para ingressar com 

reclamação judicial. Do mesmo modo, rejeito a preliminar de inépcia da 

inicial por ausência de comprovante de endereço em nome da autora, 

posto que o comprovante de endereço trazido na petição inicial está em 

nome do seu genitor, inexistindo provas de que ele não resida no local 

informado. Sem preliminares, passo à análise do mérito. Pleiteia a 

Reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pelo Reclamado, sob o 

argumento de que não possui débito com o banco. O Reclamado, em 

defesa, sustenta a existência de contrato de prestação de serviços 

firmado entre as partes, do qual constam débitos em aberto, sendo 

justificada a inscrição dos dados da Reclamante no cadastro de proteção 

ao crédito e inexistindo qualquer dever de indenizar. No caso, tratando-se 

de relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista 

no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Porém, em que pesem as alegações do Reclamado, 

constata-se que não foi juntada nenhuma prova da efetiva abertura de 

conta, contratação de cartão de crédito ou contrato de empréstimo feito 

pela Reclamante. Assim, não tendo o Reclamado se desincumbido do ônus 

probatório que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, 

aceito como verdadeiros os fatos narrados pela Reclamante, que provou o 

fato constitutivo do direito que almeja trazendo ao processo o extrato 

comprobatório da negativação do seu nome em cadastro de restrição de 

crédito. Sendo assim, resta demonstrada a falha na prestação de serviço 

por parte da Reclamada ao inscrever os dados da Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito por débito inexistente, devendo reparar 

os danos a ele causados, pois estes sem dúvida ultrapassam a barreira 

do mero aborrecimento. Corroborando: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL E DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA FIXA – 

CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL PRESUMIDO – MANUTENÇAO 

DO QUANTUM ARBITRADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE 

RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE OI S.A. CONHECIDO 

EM PARTE E DESPROVIDO – RECURSO DE JOÃO ANTÔNIO FERREIRA 

DOS SANTOS DESPROVIDO. Nas ações declaratórias negativas, em que 

uma das partes alega inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova 

da realização do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, 

surge a obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção 

indevida enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente 

de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra 

e ao nome do cidadão. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada 

de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da 

ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. (TJMT - Ap. 7617/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado 

04/12/2018, DJE 10/12/2018)”. Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexigibilidade do 

débito discutido no presente processo; 2 - CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir da decisão e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso; Intime-se a Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder à 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 diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários 

mínimos) e com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento 

desta intimação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Diani de Moraes 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: 1016520-71.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA CRISTINA MARTINS DE SANTANA (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):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016520-71.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NUBIA CRISTINA MARTINS DE SANTANA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N 

Ç A I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. II – PRELIMINAR Extrato de Negativação Do mesmo modo, 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 o pedido, 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. 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. Pleiteia a reclamante, a declaração de 

inexigibilidade do débito, bem como indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito por 

débitos nos valores de R$29,55 (vinte e nove reais e cinquenta e cinco 

centavos) e R$66,84 (sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) 

datadas de 13. 08.19 e 29.07.19, promovida pela Reclamada. Aduz, em 

sua peça inicial que desconhece o referido débito e não possui qualquer 

relação jurídica com a empresa demandada, uma vez que nunca manteve 

qualquer relação jurídica com a Reclamada. A reclamada, em sua defesa, 

afirma que não cometeu qualquer ilícito, por estar o reclamante 

inadimplente, 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 de 

Ordem de Serviço devidamente assinado pela reclamante ID 28426153 , 

além de documentos pessoais da autora. Vale frisar, que a semelhança da 

assinatura apresentada no contrato com aquela acostada nos 

documentos juntados na inicial, quais sejam: procuração e Termo de 

Audiência é visualizada a olho nu, fato que afasta a conduta ilícita da 

requerida. Ainda, tendo a reclamada apresentado o contrato devidamente 

assinado caberia a reclamante apresentar prova de quitação dos valores 

em aberto, o que também não fez. Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil/2015. 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 

da reclamada. 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 da devedora 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, é a jurisprudência da Turma Recursal TJ/MT: E M E 

N T ARECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA - PRELIMINAR REJEITADA - INSCRIÇÃO DO NOME DA 

PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - CONTRATO 

ASSINADO APRESENTADO PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA 

COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO 

ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Não há 

que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, 

em razão da necessidade de realizar perícia grafotécnica, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95.2- Comprovada a contratação dos serviços mediante 

apresentação de contrato devidamente assinado pela parte recorrente, 

resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato 

ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do 

pagamento.3- Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o 

inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.4- Não 

havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em 

indenização por dano moral.5- Age de má-fé a parte recorrente que 

efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte recorrida e 

nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos e obter 

vantagem indevida.6- Havendo dívida em aberto, correta a decisão de 

origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte 

reclamante a adimplir a dívida.7- Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 

1000895-44.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no 

DJE 08/07/2019). Posto isto, concluo estar caracterizado que a parte 

autora alterou a verdade dos fatos, evidenciando assim a litigância de 

má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC, razão pela qual deverá responder 

pelos seus atos através de indenização. Por fim, quanto ao pedido 

contraposto apresentado pela reclamada, entendo ser legítimo uma vez 

que restou comprovada a existência de débito pendente de pagamento, no 

valor de R$96,39 (noventa e seis reais e trinta e nove centavos). 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 pelo reclamante, bem como: 

OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto apresentado para o fim 

de condenar o reclamante a pagar o valor total de R$96,39 (noventa e seis 

reais e trinta e nove centavos), a ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a partir da contestação; 

Reconhecer a litigância de má-fé, para condenar a parte reclamante ao 

pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa em 

favor da parte reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, 

estes últimos que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do 

valor da causa, em favor do advogado da parte Reclamada, 

extinguindo-se o processo com resolução do mérito, a teor do que 

dispõem os artigos 292, §3º e 487, I, c.c. arts. 80, II, e 81, todos do Código 

de Processo Civil/2015, artigo 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 

136 FONAJE. Em razão da condenação em litigância de má-fé, inaplicáveis 

ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Preclusa a 

via recursal e 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. 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: 1016063-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER GERMANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO OAB - MT22034-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):

ADAUTO DOS SANTOS REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016063-39.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALEXSANDER GERMANO DA SILVA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A -- 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

OPINO. Rejeito a preliminar de incompetência arguida pela reclamada, 

tendo em vista que os documentos trazidos aos autos são suficientes 

para formar um juízo de convicção, não havendo necessidade de 

produção de outros tipos de prova, como a pericial. Passo ao exame do 

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. O reclamante alega que é usuário 

dos serviços prestados pela reclamada UC Nº 6/2578597/3. Aduz que a 

partir de julho de 2019 o consumo do autor aumentou de 393 KWh (junho) 

para: 702 KWh em julho de 2019; 626 KWh em agosto; 1003 KWh em 

setembro e 826 KWh em outubro de 2019, e que discorda dos valores por 

estarem em desconformidade com sua média de consumo mensal. A 

reclamada, em sua defesa, sustenta que inexiste ato ilícito, uma vez que 

as faturas foram geradas a partir da leitura do consumo registrado no 

imóvel, sendo que o aumento pode ter sido causado por uso excessivo. 

No caso em tela, tratando-se de relação de consumo, na qual a reclamada 

encontra-se mais apta a provar o insucesso da demanda do que a 

reclamante demonstrar a sua procedência, impõe-se a inversão do ônus 

da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Assim, incumbe à reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostado, verifica-se não assistir razão 

à reclamada quanto à cobrança das faturas dos meses julho a 

outubro/2019, uma vez que não restou comprovada a legalidade do 

consumo registrado na respectiva fatura e mais, torna-se injustificável o 

valor cobrado. Ressalte-se ainda que o consumo registrado nos meses 

mencionados não é compatível com o consumo anterior do imóvel e 

tampouco com o que fora registrado posteriormente a estas faturas, não 

tendo sido registrado consumos semelhantes aos discutidos nesta 

demanda. Evidencia-se, pois, que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. A demonstração de situação excepcional 

incumbia à concessionária, sendo impossível exigir do reclamante a 

produção de prova negativa. Sendo assim, resta evidente que os valores 

cobrados nas faturas de julho a outubro/2019 estão acima da média de 

consumo, não tendo a reclamada se desincumbido do ônus probatório que 

lhe competia (art. 373, II do CPC). A propósito, vislumbra-se que as faturas 

oras questionadas foram pagas pelo consumidor a fim de evitar eventual 

suspensão do fornecimento de energia, razão pela qual merece prosperar 

o pedido de abatimento dos valores pagos à maior, de modo que, o 

abatimento será realizado nas próximas faturas após o refaturamento dos 

meses de julho a outubro/2019. Com relação ao pedido de dano moral, 

verifico que assiste razão não assiste a reclamante. Isto porque, a 

presente ação verse de mera cobrança indevida, não sendo a mera 

cobrança capaz de gerar danos de ordem moral. Neste sentido: RAC - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO 

APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - OFENSA AO CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA 

- COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE DO FORNECIMENTO DA ENERGIA E DA 

NEGATIVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1 - A existência de 

fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da 

ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de 

fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de 

procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, 

imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica 

não faturado. 2 - No caso concreto, conquanto notificado da inspeção no 

medidor da unidade consumidora, o consumidor não teve acesso à cópia 

do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 569488, sendo 

pretendido no direito ao contraditório. Cobrança sumária indevida.3 - Não 

há falar em indenização por danos morais se a concessionária de energia 

continuou prestando o serviço após constatada a suposta fraude e 

também não impôs ao consumidor a pecha de mau pagador. (Ap 

93704/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 

27/11/2017). “EMENTA: CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO DE ÁGUA. BASE DE CÁLCULO DOS ÚLTIMOS SEIS MESES. 

DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS 

DEVIDOS PELA PARTE CONTRATANTE. (...) 3. A cobrança expressa na 

fatura de água e esgoto em montante excessivo, embora possa trazer à 

parte grande desconforto, e, de fato, o traz, tal dissabor não ofende 

quaisquer dos direitos da personalidade, motivo pelo qual incabível 

condenação por danos morais. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (TJ-DF – ACP: 20140110948456, Relator: SILVA LEMOS, Data de 

Julgamento: 03/02/2016, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE: 26/02/2016. Pág.: 130”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar 

arguida e no mérito PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na 

ação, e o faço para: 1- DETERMINAR o cancelamento das faturas de julho 

a outubro/2019 e, por conseguinte, que a reclamada proceda à 

readequação das referidas faturas, com base na média dos seis últimos 

meses anteriores a emissão das faturas aqui discutidas, sem qualquer 

incidência de encargos financeiros; 2 – Determinar que seja realizado o 

abatimento dos valores adimplidos anteriores ao refaturamento, devendo 

tais valores serem lançados como crédito em faturas. 3- Improcedência 

dos danos morais; Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e 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. 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: 1019938-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON DA PAIXAO SANTOS (REQUERENTE)

ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT27452/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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019938-17.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, JOELSON DA PAIXAO 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de 

indenização por danos morais proposta por ADRIANO TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA e JOELSON DA PAIXAO SANTOS em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Narram as partes 

requerentes que são convivente e irmão do enteado da titular da unidade 

consumidora nº 6/225042-1. Sustentam que ao retornarem de viagem, 

descobriram que ficaram 10 (dez) dias sem energia, sendo surpreendidos 

com os produtos da geladeira estragados e o equipamento queimado. 

Aduz que já fora postulado uma ação autos n° 8014847 

-55.2018.811.0001 em favor da Sra Solange Teixeira de Oliveira, contudo, 

o causídico daqueles autos não incluiu esses Requerentes no polo ativo 

da demanda, somente citou ao longo da inicial, assim, uma vez que não 

obtiveram nenhum ressarcimento por todos os transtornos propuseram a 

presente ação pleiteando indenização por danos morais. A parte requerida 

suscita em sua contestação a preliminar de ilegitimidade ativa dos 

postulantes, que pleiteia em seu nome direito alheio, tentando induzir este 

juízo a erro. Corroborando com a afirmação, nota-se que os requerentes 

sustentam que apesar de não serem titular da unidade consumidora 

utilizam dos serviços da concessionária, uma vez que que residem no 

imóvel localizado no endereço afetado pela falta de energia. Analisando os 

autos, vislumbra-se que os autores pretendem com a presente ação obter 
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indenização por danos morais em face da requerida, alegando ter sofrido 

prejuízos em razão da interrupção do serviço de energia elétrica. 

Entretanto, da simples narrativa dos fatos resta evidente a inexistência de 

relação jurídica entre os autores e a ré, não sendo o titular da Unidade 

Consumidora em discussão, não possuindo legitimidade para pleitear 

eventuais prejuízos supostamente causados pela interrupção de rede de 

energia elétrica. Cumpre esclarecer que a redação do artigo 17 do Código 

de Defesa do Consumidor não confere a legitimidade pretendida pelos 

reclamantes, pois aplicável somente às hipóteses descritas nos artigos 12 

a 14 do CDC (RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO/SERVIÇO). 

In casu, a narrativa inicial, nos termos do artigo 20 do Código 

Consumerista, revela situação de VÍCIO DO SERVIÇO, e não de acidente 

de consumo. Assim, não figurando os autores como vítimas de acidente 

de consumo, o que poderia atrair eventual responsabilidade da 

concessionária, não se enquadra no conceito de consumidor por 

equiparação (BYSTANDER) trazido pelo artigo 17, sendo manifesta a 

ilegitimidade ativa. Corroborando: RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL 

E RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. UNIDADE DE CONSUMO EM NOME DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO 

DE QUE O SERVIÇO DE ENERGIA TERIA SIDO SUSPENSO SEM AVISO 

PRÉVIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SOMENTE PODE SER RECLAMADA POR 

QUEM FIGURA COMO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA DE ENERGIA 

ELÉTRICA, NO CASO, TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE 

AUTORA, AINDA QUE SE DIGA SER USUÁRIO DO SERVIÇO DE ENERGIA, 

POIS NÃO PODE POSTULAR, EM NOME PRÓPRIO, DIREITO ALHEIO. 

APLICAÇÃO DO ART. 6º DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO MANTIDA, COM BASE NO ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Narra a parte autora 

ter sofrido em sua residência a suspensão do serviço de energia elétrica, 

sem qualquer aviso prévio da concessionária do serviço público. Postula 

indenização por danos morais em razão do ocorrido. 2. Sentença que 

julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade 

ativa do autor, por não ser este o titular da unidade consumidora. 3. 

Latente nos autos que a unidade de consumo, objeto do presente 

processo, está em nome de terceiro, conforme resta comprovado pela 

fatura acostada aos autos (fl. 28), sendo, portanto, esta quem detém 

legitimidade para reclamar acerca de eventuais falhas na prestação do 

serviço prestado pela concessionária ré. 4. Ainda que a parte autora 

afirme ser consumidora do serviço de energia, não pode pleitear, em nome 

próprio, direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, 

de acordo com o art. 18, do CPC, o que não é o caso dos autos. 5. Assim, 

em se tratando de pretensão indenizatória decorrente de falha na 

prestação do serviço contratado, a legitimidade ativa reside unicamente 

naquele que contratou o serviço. Dito em outras palavras, não detém 

legitimidade ativa o autor para, em nome próprio, discutir relação jurídica de 

terceiro, sendo acertada a solução dada pelo juízo de origem ao julgar 

extinto o feito sem resolução de mérito. 6. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei n 9.099/95. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006871826, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 

22/02/2018). Por óbvio, não há que se falar em dano moral. Inexistente 

qualquer abalo ao direito de personalidade dos autores em decorrência da 

interrupção de energia elétrica na unidade consumidora de titularidade de 

terceiro. É presumível que a interrupção de energia gerou transtornos em 

decorrência da falha na prestação de serviço, entretanto, a titular da 

unidade já fora devidamente ressarcido pelos danos, de modo que a 

questão fora resolvida de modo mais restritivo, e não na amplitude que 

querem os autores, razão pela qual a presente demanda deve ser extinta 

por ilegitimidade ativa ad causam, tendo em vista que, os requerentes não 

são titulares da Unidade Consumidora - UC na época do evento danoso. 

Portanto, acolho a preliminar, reconhecendo a ilegitimidade ativa ad 

causam. ANTE O EXPOSTO, opino pela extinção do feito sem julgamento 

do mérito, em razão da ilegitimidade ativa dos Reclamantes ADRIANO 

TEIXEIRA DE OLIVEIRA e JOELSON DA PAIXAO SANTOS, com fulcro no 

artigo 485, VI, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase 

em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e 

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. 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: 1015448-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DANIELLY LAURENTINO DELGADO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA I – 

RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES Extrato de Negativação Do mesmo modo, 

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 o pedido, 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. Incompetência Territorial 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. 

Superada às preliminares, passo ao mérito. III – MÉRITO Não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, pois as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, nos termos do artigo 355, I CPC/2015, 

sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Pleiteia a reclamante, 

indenização por danos morais em razão da inserção do seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito por débito nos valores de R$12,65 (doze 

reais e sessenta e cinco centavos) referente ao contrato de n. 

0000855437201509, em 23/08/2016, no importe de R$26,88 (vinte e seis 

reais e oitenta e oito centavos) referente ao contrato de n. 

0000855437201511, em 23/08/2016, no importe de R$26,82 (vinte e seis 

reais e oitenta e dois centavos) referente ao contrato de n. 

0000855437201512, em 23/08/2016, no importe de R$ 27,55 (vinte e sete 

reais e cinquenta e cinco centavos) referente ao contrato de n. 

0000855437201601, em 23/08/2016 no importe de R$26,64 (vinte e seis 

reais e sessenta e quatro centavos) referente ao contrato de n. 

0000855437201602, em 23/08/2016, no importe de R$25,43 (vinte e cinco 

reais e quarenta e três centavos) referente ao contrato de n. 

0000855437201603, em 28/07/2016, no importe de R$88,28 (oitenta e oito 

reais e vinte e oito centavos) referente ao contrato de n. 

0000855437201606, promovido pela Reclamada. Aduz, em sua peça inicial 

que desconhece o referido débito e não possui qualquer relação jurídica 

com a empresa demandada, uma vez que nunca manteve qualquer 

relação jurídica com a Reclamada. A reclamada, em sua defesa, afirma 

que não cometeu qualquer ilícito, por estar a reclamante inadimplente, 

conforme documentos acostados aos autos, razão pela qual a inscrição 

de seus dados é legítima. No presente caso, em face da verossimilhança 

das alegações da reclamante e sua hipossuficiência, impõe-se a inversão 

do ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do 

CDC, cabendo à reclamada a comprovação da existência da relação 

jurídica e legitimidade da cobrança discutida nos presentes autos. Por 

outro lado, a reclamada não trouxe aos autos nenhum documento que 

indique à existência de relação jurídica entre as partes ou exigibilidade da 

dívida levada a inscrição nos órgãos restritivos ao crédito. Inexiste nos 

autos qualquer contrato de prestação de serviços assinado pelo 
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consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de 

"call center". Compulsando os autos, verifico que o conjunto probatório 

mostra-se frágil, resume-se em relatório de chamadas, faturas e telas 

sistêmicas, sendo insuficiente para demonstrar a existência da relação 

negocial entre as partes e a legitimidade da cobrança. 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, que 

demonstra a ilegitimidade da cobrança e a necessária declaração da 

inexistência do débito, nos valores R$12,65 (doze reais e sessenta e 

cinco centavos), R$26,88 (vinte e seis reais e oitenta e oito centavos) 

R$26,82 (vinte e seis reais e oitenta e dois centavos), R$ 27,55 (vinte e 

sete reais e cinquenta e cinco centavos), R$26,64 (vinte e seis reais e 

sessenta e quatro centavos) R$25,43 (vinte e cinco reais e quarenta e 

três centavos), R$88,28 (oitenta e oito reais e vinte e oito centavos) . Por 

outro lado, tocante aos danos morais, verifico que há negativação 

preexistente, 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.” Nesse entendimento, é o 

entendimento da Turma Recursal TJ/MT: EMENTARECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS 

E FATURAS UNILATERAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – 

AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – FATURAS UNILATERAIS – 

NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA – DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DEVIDA – INSCRIÇÕES PREEXISTENTES – 

AUSÊNCIA DE PROVA DE DISCUSSÃO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE DANO 

MORAL – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA 

REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - 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. A contratação, quando negada, se 

prova mediante a juntada do contrato escrito devidamente assinado ou do 

áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais 

consubstanciadas em faturas e telas de computador interno. A inscrição 

indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que 

enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se 

trata de dano “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da 

extensão dos danos suportados. Entretanto, havendo inscrições prévias, 

cabível a aplicação da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, 

sobretudo se a parte promovente não comprovou a existência de 

discussão em juízo ou a ilegitimidade das inscrições prévias. Sentença 

reformada tão somente para declarar a inexistência do débito inscrito. 

Recurso provido. (N.U 8013764-30.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL, 

LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2019, Publicado 

no DJE 29/07/2019). Assim, diante da negativação preexistente, indefiro o 

pedido de indenização por danos morais, nos termos da Sumula 385 STJ. 

Indefiro o pedido de litigância de má-fé e pedido contraposto, ante 

ausência de relação jurídica. 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 reclamante, para: DECLARAR 

a inexistência do débito negativado pela Reclamada nos valores de 

R$12,65 (doze reais e sessenta e cinco centavos) referente ao contrato 

de n. 0000855437201509, em 23/08/2016, no importe de R$26,88 (vinte e 

seis reais e oitenta e oito centavos) referente ao contrato de n. 

0000855437201511, em 23/08/2016, no importe de R$26,82 (vinte e seis 

reais e oitenta e dois centavos) referente ao contrato de n. 

0000855437201512, em 23/08/2016, no importe de R$ 27,55 (vinte e sete 

reais e cinquenta e cinco centavos) referente ao contrato de n. 

0000855437201601, em 23/08/2016 no importe de R$26,64 (vinte e seis 

reais e sessenta e quatro centavos) referente ao contrato de n. 

0000855437201602, em 23/08/2016, no importe de R$25,43 (vinte e cinco 

reais e quarenta e três centavos) referente ao contrato de n. 

0000855437201603, em 28/07/2016, no importe de R$88,28 (oitenta e oito 

reais e vinte e oito centavos) referente ao contrato de n. 

0000855437201606, e, por consequência determinar a exclusão definitiva 

do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. 

IMPROCEDÊNCIA do pedido de indenização por danos morais, Súmula 385 

do STJ. IMPROCEDENTE os pedidos de litigância de má-fé e pedido 

contraposto. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 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: 1012149-64.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DJESSICA LUANA MISSIO REQUERIDO: LATAM AIRLINES 

GROUP S/A SENTENÇA I-RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. II-PRELIMINAR Inépcia da Inicial 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 às preliminares, 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. A Reclamante 

alega na petição inicial que contratou os serviços da empresa aérea 

Reclamada, fazendo aquisição das passagens aéreas de ida e volta, 

saindo Cuiabá - MT para Vitória - ES, onde faria um concurso público. 

Aduz que na volta foi surpreendida pelos funcionários da empresa 

Reclamada, onde informaram que a partir daquele momento todas as 

bagagens deveriam ser despachadas, pois pela quantidade de 

passageiros poderia não haver espaços para demais bagagem de mão. 

Afirma que de forma o preposto da Reclamada a tratou de maneira 

grosseira, sendo obrigada a despachar sua bagagem ou ficaria ali no 

aeroporto sem nenhuma assistência. Narra que após chegar ao destino 

sua mala estava toda riscada, com marcas e avarias por toda parte, 

assim, ingressou com a demanda pleiteando danos morais. A Reclamada, 

em defesa, rechaça os argumentos sustentados pela demandante, 

ressaltando a inexistência de elementos capaz de ensejar os danos nos 

termos declinados na inicial ao argumento de que há a necessidade do 

despacho das bagagens de mão, uma vez que os compartimentos da 

cabine já se encontravam cheios. A presente relação é de consumo e, 

nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência 

de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do art. 14 

do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, analisando o processo e 

os documentos a ele acostados na inicial, verifica-se que a reclamante 

não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, art. 373, I do 

CPC. Analisado o processo e documentos que o instruem, verifica-se que 

a ação trata de pedido de indenização por danos morais devido a avaria 

em bagagem. Entretanto, mesmo com a inversão do ônus probatório, a 

autora não logrou êxito em comprovar seu pedido, inclusive, sequer trouxe 

aos autos o RIB (relatório de irregularidade de bagagens) para comprovar 

o alegado. É de se ressaltar que, em tais casos, caberia a autora se 

desincumbir do ônus probatório que lhe competia, conforme preceitua o 

art. 373, I, do CPC, de comprovar o mínimo que fosse, como a exemplo dar 

ciência a reclamada da avaria em bagagem e, destarte, dos danos 

advindos do referido da situação. Não obstante a Reclamante tenha 

trazido aos autos vídeos que demonstram a situação narrada, estes não 

evidenciam os danos ocorridos na bagagem. Nesse sentido, cumpre 
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registrar que o dano moral ocorre quando há ofensa à honra, privacidade, 

dignidade, intimidade, imagem ou ao próprio corpo físico, no caso em tela 

não há comprovação de dano de qualquer dessas espécies. Desta feita, 

não se verificando a ocorrência de comprovação de qualquer conduta 

ilícita ou indevida por parte da Reclamada, não há se falar em sua 

condenação por danos morais. A propósito: DIREITO DO CONSUMIDOR E 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS 

MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. 1. Ação de compensação de danos morais, tendo em 

vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de 

cancelamento de voo doméstico. 2. Ação ajuizada em 03/12/2015. 

Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: 

CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea 

recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais 

supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo 

doméstico. 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo 

operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa 

ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, 

aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários 

outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar 

acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a 

prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem 

dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de 

baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da 

ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a 

serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a 

solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia 

aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se 

foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte 

da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à 

ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, 

etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao 

atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, 

dentre outros. 6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário 

que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de 

consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 7. 

Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. 

(STJ - REsp: 1796716 MG 2018/0166098-4, Relator: Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 29/08/2019) 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 a presente dos 

pedidos formulados na inicial extinguindo o feito com julgamento de mérito. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. 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: 1019635-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TITOJORGIANO NUNES FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019635-03.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TITOJORGIANO NUNES FONSECA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. S E N T E N Ç A I- RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, consoante preconiza o art. 38 da Lei 9.099/95. II- PRELIMINAR 

Extrato de Negativação Do mesmo modo, 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 o 

pedido, 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. 

Comprovante de residência 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, razão pela qual rejeito a preliminar. 

Inaplicabilidade do ônus da prova No tocante à preliminar arguida acerca 

da inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, 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. Superada 

às preliminares, passo à análise do mérito. III – MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, o caso comporta 

julgamento antecipado. Assim, não havendo necessidade de produção de 

prova em audiência, passo ao julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia o reclamante, a declaração de 

inexigibilidade de débito, bem como indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito por 

débitos no valor R$266,06 (duzentos e sessenta e seis reais e seis 

centavos) com inclusão em 02/11201 8, contrato 0316003136, promovidos 

pela reclamada. Aduz, em sua peça inicial que desconhece o referido 

débito e não possui qualquer relação jurídica com a instituição financeira 

demandada, uma vez que o serviço prestado nunca foi contratado. Assim, 

pugna pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação, bem como pela condenação da reclamada em indenização 

por danos morais. A reclamada, em sua defesa, afirma que não cometeu 

qualquer ilícito, por estar o reclamante inadimplente, possuindo linha (66) 

99603 -9298, em 10/07/2019, o que ocasionou a emissão de faturas 

mensais, conforme documentos acostados aos autos, razão pela qual a 

inscrição de seus dados é legítima. Destarte, embora tenha o reclamado 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

não apresentou qualquer documento apto a provar a contratação pela 

parte requerente. Ocorre que as 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, diante da ausência de 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, é a 

jurisprudência da Turma Recursal do TJMT: 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 FATURAS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO – ÚNICA INSCRIÇÃO – 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 faturas juntadas 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 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 
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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 na 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 única restrição constante do extrato. O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada.Recurso provido. 

(N.U 1005066-30.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

01/08/2019). Analisando os documentos trazidos pelo reclamante, 

observa-se que a negativação objeto do presente processo é a restrição 

mais antiga em seu nome, portanto, não se aplica no presente caso a 

Súmula nº 385 do STJ, tendo em vista que na ocasião em que o réu 

negativou o nome da autora não havia nenhuma negativação preexistente. 

Porém, embora não incida a aplicação da Súmula 385 do STJ para o 

reconhecimento do dano moral, a inscrição posterior pode e deve ser 

considerada para fins de arbitramento da indenização. Corroborando: 

TURMA RECURSAL TJ/MT RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA 

DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES 

–NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE DISCUTIDA JUDICIALMENTE – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES POSTERIORES - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1003693-18.2016.8.11.0006, TURMA 

RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal 

Única, Julgado em 25/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019). Feitas as 

ponderações supra, apesar de afastada a incidência da súmula 385 do 

STJ o fato de existir outras restrições em seu nome, ainda que posteriores 

à discutida no presente processo, faz-se necessária à redução do 

quantum indenizatório, assim considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$3.000,00 (três mil reais). De outra 

banda, quanto ao pleito contraposto apresentado pela reclamada, não 

merece ser acolhido, em razão da ausência de comprovação da relação 

jurídica mantida com a demandante, e, destarte, a existência de débito em 

seu nome. Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de 

litigância de má-fé, também não merece acolhimento, uma vez que não 

restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. 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 PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante para: 

Declarar a inexistência do débito aqui litigado, no valor de R$266,06 

(duzentos e sessenta e seis reais e seis centavos) com inclusão em 

02/11201 8, contrato 0316003136, bem como determinar a exclusão 

definitiva da restrição em relação ao débito discutido nestes autos; 

Condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação por danos 

morais o reclamante, no valor de R$3.000,00 (três 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); IMPROCEDENTE o 

pedido de litigância de má-fé e contraposto. Intime-se o reclamado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome do 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$ 

3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento desta intimação. 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 ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000824-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUVES GUSMAO DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000824-58.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: RUVES GUSMAO DE LARA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

S E N T E N Ç A I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES 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 TIM S/A., inscrita no CNPJ sob nº 

02.421.421/0001-11, como parte reclamada. 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. 

Pleiteia o reclamante a declaração de inexigibilidade de débito e 

indenização por danos morais, alegando diversas ligações por cobrança 

indevida no valor de R$397,47 (trezentos e noventa e sete reais e 

quarenta e sete centavos), em razão de ter requerido o cancelamento do 

serviço de internet da reclamada em janeiro/2019. A reclamada, por seu 

turno, sustenta que o autor em nenhum momento entrou em contato com a 

instituição financeira para solicitar o cancelamento de internet. Esclarece, 

ainda, que o cancelamento do contrato ocorreu posteriormente em razão 

de inadimplência em 11/07/2019, das faturas emitidas para os meses de 

fevereiro, março e abril de 2019. Por fim, requer a improcedência da ação 

por não restar caracterizada qualquer ilicitude capaz de ensejar os danos 

nos termos declinados na inicial. Anoto, num primeiro momento, que ao 

reclamante assiste o direito à inversão do ônus da prova, na medida em 

que, além de se tratar de uma relação de consumo, encontra-se ele em 

situação de inferioridade frente aos reclamados, notadamente nos 

aspectos técnico e probatório. Em contrapartida, cediço que cabe ao 

reclamante comprovar o mínimo necessário do direito que alega ter, ou 

seja, no presente caso cabia àquele demonstrar que solicitou o 

cancelamento dos serviços prestados pela reclamada. Contudo, conforme 

se observa dos documentos encartados no primeiro evento, o reclamante 

não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, em que pese a 

inversão do ônus da prova, já mencionado, art. 373, I, do CPC. 

Observa-se, também, que o demandante sequer provou ter entrado em 

contato com a reclamada para solicitar o cancelamento de internet, pois 

não informou no processo o número de protocolo de tal contato, fato que 

comprovaria, ainda que minimamente, a sua intenção de resolver o 

problema, resultando tal providência, pois, no desencargo do ônus 

probatório que lhe competia. Diante disso, não há que se falar em 

cobrança indevida das faturas geradas, uma vez que não restou provado 

o pedido de cancelamento, tampouco a quitação de débitos referente ao 

contrato em comento, restando demonstrada a legalidade da cobrança. A 

propósito: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATOS 

BANCÁRIOS. COBRANÇA DE COMPRAS, PARCELAS E ENCARGOS DE 

CARTÃO DE CRÉDITO DEVIDAMENTE CONTRATADO E UTILIZADO PELA 

AUTORA. CANCELAMENTO DO CARTÃO EFETUADO. 

DESCONSIDERAÇÃO PELA AUTORA DA EXISTÊNCIA DE PARCELAS A 

VENCER. PROVA DE QUITAÇÃO GERAL DE TODAS AS COMPRAS NÃO 

TRAZIDA AOS AUTOS. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE INSUFICENTE A 

DEMOSTRAR QUE SE TRATAVA DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS PRESENTES 

E FUTUROS. INFORMAÇÃO CONSTANTE NAS FATURAS DE SE TRATAR 

DE SALDO PRETÉRITO, O QUE FOI IGNORADO PELA AUTORA. NEGATIVA 

DECORRENTE DE DÉBITO REGULAR. ORIGEM DA DÍVIDA DEVIDAMENTE 

COMPROVADA. DANO MORAL INOCORRENTE. PEDIDO IMPROCEDENTE. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007213952, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em 24/08/2018). Ademais, cumpre 

registrar que, o mero envio de faturas indevidas, sem a efetivação da 

inserção do nome do destinatário em cadastros de proteção ao crédito 

não é capaz de gerar abalo moral passível de indenização. Ressalto, 

ainda, que não se está afirmando que o fato relatado não gerou 

aborrecimentos. Todavia, pequenos incômodos não podem ser elevados à 
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esfera de dano moral. A propósito: APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. A cobrança de valores não autorizados, por si só, não 

autoriza a imposição de dano moral. Não ficou comprovado que o prejuízo 

sofrido pela autora tenha ultrapassado o mero dissabor da vida cotidiana, 

não sendo caso para reconhecimento de direito à reparação pretendida. 

Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70080085319, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira 

dos Santos, Julgado em 31/01/2019). Desta feita, verifico ser incabível a 

reparação pelos danos pleiteados pelo demandante, eis que ausente à 

demonstração de nexo de causalidade entre os fatos alegados na inicial e 

a os atos da reclamada. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA da 

presente dos pedidos formulados na inicial. REVOGO a MEDIDA LIMINAR 

concedida no ID 27953085. Determino ao cartório que proceda a 

retificação do polo passivo consoante pleiteado em contestação. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase ( arts. 54 e 55), 

Lei 9.099/95. Ao reverso, 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 9.099/95. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019377-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIRO DA SILVA TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEDNEI LIBORIO FELICIANO OAB - MT0007527A (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019377-90.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLAUDEMIRO DA SILVA TAQUES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A I- 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

OPINO. 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. O reclamante 

alega, na petição inicial, que no dia 04 de novembro de 2019, o autor, ao 

chegar na casa do sítio constatou que não tinha energia em seu imóvel. 

Afirma que o fornecimento de energia elétrica fora interrompido em virtude 

da chave que fica em cima do transformador, ter se desconectado. Narra 

então que após contatar a Reclamada recebeu a informação que uma 

equipe no prazo de 24h, estaria no local para que o serviço fosse 

restabelecido, contudo, nada fora resolvido. Por fim, afirma que ficou sem 

energia elétrica por 08 (oito) dias, assim, ingressou com a demanda 

pleiteando além dos danos materiais, danos morais. A reclamada, em 

defesa, afirma que desconhece qualquer suspensão ou desligamento de 

energia elétrica que tenha perdurado pelo período indicado pelo 

Reclamante. Por fim, requer a improcedência da ação. No caso, 

tratando-se de relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio 

na relação processual. Analisado o processo e as provas nele produzida, 

verifica-se que é incontroversa a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora do reclamante no período de 04/11/2019 

a 11/11/2019, sem qualquer pendência financeira na unidade 

consumidora. Pois bem. Verifica-se que o reclamante se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe cabia a teor do art. 373, I, do CPC, e comprovou o 

adimplemento das faturas, além da juntada de diversos protocolos 

solicitando do restabelecimento do serviço. Vale destacar que a 

concessionária não apresentou documentos que comprovem que havia 

energia na residência do Reclamante pelo período alegado de suspensão 

de energia, há apenas junta telas sistêmicas que não podem ser admitidas 

como prova válida, uma vez que são produzidas de forma unilateral pela 

empresa. Ressalto, ainda, que na peça inaugural existem inúmeras fotos 

que demonstram que de fato a chave do padrão estava desconectada. 

Ademais, a suspensão em tela ocorreu em razão de serviços realizados 

pela concessionária, e, portanto, de maneira ilegal, já que a unidade 

consumidora não possuía débitos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO RECLAMATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – 

SUSPENSÃO DE ENERGIA SEM NOTIFICAÇÃO DA PARTE – AUSÊNCIA DE 

LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – DANOS MORAIS 

EVIDENCIADOS – CORTE INDEVIDO – QUANTUM PROPORCIONAL E 

ADEQUADO AO CASO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O 

ARBITRAMENTO – JUROS DE MORA – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Caracteriza prática comercial 

abusiva a cobrança em fatura de energia elétrica calculada unilateralmente 

por média de consumo fictício, sem a comprovação por meio de 

documento técnico emitido oportunizando o acompanhamento do 

consumidor. A suspensão compulsória do fornecimento de energia 

elétrica, sem notificação do consumidor evidencia a ocorrência de danos 

morais. Mostrando-se o quantum proporcional e razoável ao binômio: 

reparação e prevenção de reiteração, não há que se falar em sua 

redução. A atualização do valor da indenização deve seguir os 

entendimentos firmados nas Súmulas 54 e 362, ambas do STJ. (Ap 

175613/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 

08/05/2017) (TJ-MT - APL: 00292895220128110041 175613/2016, Relator: 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de 

Julgamento: 26/04/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

08/05/2017). Diante disso, tenho que houve falha na prestação de serviço 

por parte da reclamada, visto que suspendeu a energia elétrica do imóvel 

do autor no dia 04/11/2019 a 11/11/2019, motivo qual a suspensão 

realizada pela empresa foi ilícita e ilegal. Logo, não tendo a reclamada 

apresentado nenhuma prova em sua defesa, restando evidenciada a 

conduta abusiva praticada pela promovida, a procedência dos pedidos é a 

medida que se impõe. No que se refere ao pedido de indenização por dano 

material referente ao valor de R$700,00 (setecentos reais) referentes aos 

produtos perecíveis, razão não assiste ao Reclamante. Isto porque, o 

ressarcimento de dano material deve ser comprovado, não bastando 

meras alegações. Repise-se, não há nos autos qualquer indício de prova 

de dano material. Na hipótese narrada nestes autos, verifica-se que o 

dano moral é in re ipsa, 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, o que não é o caso dos autos. 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 à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$5.000,00 (cinco 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. III- DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação e o faço para: 

CONDENAR a reclamada a compensar o reclamante pelos danos morais 

suportados, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros 

de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 STJ); 

Improcedência dos danos materiais. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 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 
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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: 1018467-63.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA BENEDITA ALVES MARTINS REQUERIDO: NOVO 

MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA, BANCO SEMEAR S/A 

SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Em sede preliminar, o Banco Semear Reclamado argui 

ilegitimidade de parte ad causam, vez que o apontamento feito nos órgãos 

de proteção ao crédito, conforme extrato aportado pela própria parte 

autora, fora encaminhado por NOVO MUNDO AMAZONIA, pessoas 

jurídicas distintas. Forçoso reconhecer a ilegitimidade da parte reclamada. 

Com efeito, vislumbra-se que a reclamação da Reclamante se funda em 

inscrição indevida de cobranças feitas por NOVO MUNDO AMAZONIA, 

dos valores apontados nos órgãos de proteção ao crédito. Por estas 

razões, OPINO por ACOLHER a preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA do 

RECLAMADO BANCO SEMEAR, assim, OPINO por JULGAR EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Alega a reclamante, em síntese, que efetuou duas compras distintas, 

sendo a primeira em 10 (dez) parcelas com início em dezembro/2018 e 

outra, em 06 (seis) parcelas, com início em junho/2019. Aduz que, em 

12/09/2019 efetuou o pagamento da última parcela referente à primeira 

compra. Alega que no mesmo mês, dirigiu-se ao estabelecimento da 

primeira requerida para efetuar o pagamento da 5ª parcela alusiva à 

segunda compra, ocasião em que foi-lhe informado que, ao efetuar o 

pagamento da 4ª parcela, o sistema incorreu em um erro e acabou por 

quitar a última parcela da primeira compra que já estava paga. Afirma que 

foi informada pela parte requerida que não seria possível fazer a 

compensação, dizendo que a requerente deveria promover o pagamento 

da 4ª parcela. Afirma que não conseguiu efetuar o pagamento das 

parcelas subsequentes, sem quitar a 4ª parcela. Narra que após esse 

episódio seu nome foi inserido no SPC, pela primeira Promovida, não pelo 

valor R$194,79 (cento e noventa e quatro reais e setenta e nove 

centavos) da parcela 04/06, e sim no valor de R$ 175,76 (cento e setenta 

e cinco reais e setenta e seis centavos), em 31/10/19, não havendo 

qualquer dívida neste valor. Assim, ingressou com a ação requerendo a 

exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito, a consignação das 

duas faturas em atraso do mês 10 e 11/19, R$ 204,71 (duzentos e quatro 

reais, setenta e um centavos) a parcela 05/6 e no valor de R$ 202,04 

(duzentos e dois reais e quatro centavos) a parcela 06/6 juros e correção, 

bem como indenização por danos morais. Em contestação, o primeiro 

reclamado NOVO MUNDO esclarece que a prestação vencida em 

16/09/2019 não foi recebido, o que motivou a cobrança e o bloqueio do 

boleto para pagamento de parcelas futuras. Aduz que ocorreu um 

equívoco por parte da própria autora, que realizou o pagamento do 

financiamento diverso, na medida que apresentou na loja para pagamento 

o carnê referente ao primeiro contrato pactuado. Ainda, discorreu sobre a 

inexistência de ato ilícito capaz de gerar a condenação pretendida. No 

presente caso, tratando-se de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde o reclamado está mais apto a provar 

o insucesso da demanda do que 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. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste razão 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. Em 

que pese às alegações sustentadas pelo reclamado, a parte ré não traz 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial 

e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a ausência de 

sua responsabilidade pelo erro do sistema que acabou por quitar a última 

parcela da primeira compra que já estava paga e não da parcela 04/06 que 

a Reclamante fora quitar. Por sua vez, a reclamante se desincumbiu de 

seu ônus probatório (art. 373, I, CPC), uma vez que de forma diligente e 

atenta realizou o pagamento da parcela 04/06, mesmo com o erro do 

sistema que quitou de forma equivocada parcela de dívida já paga. 

Ressalto que ainda que a parte reclamada sustente que houve uma 

confusão por parte do autor ao realizar o pagamento, não procede a 

alegação, uma vez que possui formas de identificar o processamento do 

recebimento dos valores, bem como considerar a quitação, mormente pelo 

fato de que o crédito da quarta parcela da compra foi recebida dentro do 

prazo. No tocante ao pedido de depósito judicial das faturas dos meses de 

outubro e novembro de 2019 para fins de adimplemento e afastamento da 

mora, razão não assiste a Reclamante. Repisa-se que no presente caso 

não é cabível o depósito judicial uma vez que é incabível a consignação 

em pagamento no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais. Nesse sentido, 

cito a jurisprudência: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE 

TRIBUTO. INADEQUAÇÃO DAS AÇÕES DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO AO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de 

instrumento interposto por I9TEC INFORMÁTICA LTDA. contra decisão 

proferida pelo Douto Juízo do 3º Juizado Especial da Fazenda Pública do 

Distrito Federal que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

pleiteada pelo agravante para que fosse autorizado o depósito judicial de 

tributo até o término do processo judicial. 2. Afirma o agravante que o 

tributo objeto da lide foi calculado de forma errônea, requerendo, com o 

fito de evitar possível execução fiscal, que seja autorizado o depósito 

judicial do valor integral da dívida. 3. Não se admite o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela na hipótese, haja vista ser incabível, no 

rito sumaríssimo dos juizados especiais, a consignação em pagamento, 

que possui procedimento especial e próprio. 4. Sobre a matéria, os claros 

precedentes, litteris: ?CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS 

ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS NORTEADORES. AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RITO ESPECIAL. COMPETENCIA DO 

JUÍZO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. A LEI 12.153/09, QUE INSTITUIU 

OS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA, DEVE SER 

INTERPRETADA À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA ORALIDADE, SIMPLICIDADE, 

INFORMALIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE, PREVISTOS 

NO ART. 1º DA LEI 9.099/95, DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. NÃO SÃO 

COMPATÍVEIS COM OS CRITÉRIOS QUE REGEM O SISTEMA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS AS AÇÕES QUE SE REVESTEM DE COMPLEXIDADE, 

AINDA QUE SEJAM DE PEQUENO VALOR, E AQUELAS PARA AS QUAIS A 

LEI ESTABELECE PROCEDIMENTO ESPECIAL, COMO É O CASO DA 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO SUSCITADO.? (Classe do Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

20110020146950CCP DF; Registro do Acórdão Número: 536165; Data de 

Julgamento: 19/09/2011; Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CÍVEL; Relator: 

LEILA ARLANCH; Publicação no DJU: 23/09/2011 Pág.: 66; Decisão: 

CONHECER E DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. DECISÃO 

UNÂNIME). ?CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLIDA. AÇÃO 

DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. 

INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. 1. Firme na matriz constitucional que embasa a competência 

dos Juizados Especial, não se pode admitir que a sua competência 

englobe ação que contrarie os princípios da simplicidade, celeridade e 

economia processual, ainda que o valor da causa ajuste-se ao valor de 

alçada. 2. Fica afastada a competência do Juizado Especial para 

processar e julgar ação de consignação em pagamento, cujo 

procedimento especial não se ajusta à base principiológica do 

procedimento sumaríssimo próprio dos Juizados Especiais. 3. Conflito 
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conhecido para declarar a competência do juízo suscitado.? (Acórdão 

n.545731, 20110020142923CCP, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2ª 

Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/10/2011, Publicado no DJE: 

07/11/2011. Pág.: 209) 5. Com essas razões, indefiro a tutela antecipada 

recursal. Recurso conhecido e desprovido. A súmula de julgamento 

servirá de acórdão, a teor do que dispõem os arts. 27 da Lei n. 12.153/09 

e 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 07007079620168070000 

0700707-96.2016.8.07.0000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA 

FONSECA, Data de Julgamento: 06/07/2016, 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 12/07/2016 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, o pedido de 

indenização por danos morais também merece prosperar. A conduta da 

empresa em negativar o nome da Reclamante em valor de débito não 

existente das compras que foram realizadas se mostrou arbitrária e 

merece reparação. A indenização se reveste de caráter punitivo e 

pedagógico, para que a requerida se abstenha de condutas arbitrárias 

perante o consumidor, considerando que, caso este não ajuizasse a 

presente demanda, ficaria com o cadastro negativo nos órgãos de 

proteção ao crédito. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pelo acolhimento da preliminar de 

ilegitimidade passiva do Reclamado Banco Semear, para JULGAR EXTINTO 

o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, e 

no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: RATIFICAR 

medida liminar concedida no ID 26621794. DECLARAR a inexistência do 

débito discutido nos autos, no valor de R$ R$ 175,76 (cento e setenta e 

cinco reais e setenta e seis centavos), por conseguinte, determinar a 

exclusão definitiva do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao 

crédito; CONDENAR o reclamado NOVO MUNDO a compensar a 

reclamante pelos danos morais experimentados no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE 

a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação; 

Improcedência do pedido d de depósito judicial dos meses de outubro e 

novembro de 2019. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Ao reverso, 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 9.099/95. Luihana Pasinato 

Gomes Juíza Leiga 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: 1015791-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIANO NASCIMENTO DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S E N T E N Ç A I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINAR Extrato de Negativação 

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 o pedido, 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. Inépcia da Inicial 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. 

Ausência de Interesse Destarte, REJEITO a preliminar de ausência de 

interesse de agir, não sendo obrigatória a reclamação administrativa. 

Superada às preliminares, 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. Pleiteia o reclamante, indenização por danos morais diante 

da inserção de seu nome em cadastro de restrição de crédito promovida 

pelo reclamado por débito no valor de R$ 200,89 (duzentos reais e oitenta 

e nove centavos) com inclusão em 23.09.2019, número de contrato 

055993481000056, promovida pelo banco Reclamado. Neste sentido, 

argumenta que desconhece os referidos débitos, uma vez que não possui 

qualquer relação jurídica com a instituição financeira. Assim, pugna pela 

anulação do negócio jurídico com a consequente declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação, bem como pela 

condenação da reclamada em indenização por danos morais. Por sua vez, 

em sede de contestação, o reclamado se limita a afirmar que não conduta 

ilícita ensejadora da reparação de dano moral. Destarte, embora tenha o 

reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

contratação pela parte requerente. 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: 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 

FATURAS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – ÚNICA 

INSCRIÇÃO – 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 faturas juntadas 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 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 na 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 única 

restrição constante do extrato.O valor da indenização por dano moral 

deve ser fixado segundo critérios de razoabil idade e 

proporcionalidade.Sentença reformada.Recurso provido. (N.U 

1005066-30.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). 

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - ORIGEM 

DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 

VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - 

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO 

DA REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA 

RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Cabe a 

impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao 

benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente 

possui condições de arcar com as despesas processuais, deve 

prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.2. A reclamada 

não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito da reclamante, de modo que não ficou demonstrada a 

legalidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes, 

pois não juntou comprovação de contratação dos serviços.3. As telas 
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sistêmicas juntadas à defesa são documentos produzidos unilateralmente 

e, portanto, inservíveis para prova da existência de relação jurídica 

contratual entre as partes. 4. Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o 

dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem 

como artigo 14, do CDC.5. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da 

conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.(N.U 

1003824-02.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2019, Publicado no 

DJE 07/06/2019). 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, 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 

da requerida 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, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos trazidos pela 

parte reclamante, observa-se que a inscrição ora discutida é o único 

registro em seu nome, o que afasta a incidência da 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 PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, para: 1 – 

Declarar a inexistência do débito aqui litigado no valor de R$ 200,89 

(duzentos reais e oitenta e nove centavos) com inclusão em 23.09.2019, 

número de contrato 055993481000056, e por conseguinte determinar a 

exclusão definitiva do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao 

crédito; 2 - CONDENAR o reclamado a compensar a reclamante pelos 

danos morais sofridos, 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 

a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, para proceder à 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 diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do 

teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários mínimos) e com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase ( arts. 54 e 55), 

Lei 9.099/95. Ao reverso, 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 9.099/95. 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: 1018777-69.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RONAN RONALD ANTON REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A 

1.RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

2.PRELIMINAR Incompetência do Juizado Rejeito a preliminar de 

incompetência do juizado especial arguida pela reclamada 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. 

Passo à análise do mérito. 3.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. O 

reclamante é titular da Unidade Consumidora nº 6/352208 – 3. Aduz que 

foi surpreendido no mês de Dezembro/2018 com 2 (duas) faturas de 

energia elétrica no valor de R$ 1.257,59 (um mil duzentos e cinquenta e 

sete reais e cinquenta e nove reais) equivalente a parcela 1/2 da 

negociação do debito do contrato 219/01, com vencimento em 19/12/2018 

e R$ 447,14 (quatrocentos e quarenta e sete reais e quatorze centavos) 

equivalente a parcela 2/2 da negociação do debito do 219/01, com 

vencimento em 21/01/2019. Afirma que desconhece tais cobranças visto 

que nenhum momento fez renegociação de qualquer débito pretérito, bem 

como, não assinou qualquer contrato de renegociação. Narra ainda, que 

em dezembro de 2018 teve conhecimento que também estava sendo 

cobrado no valor de R$ 666,62 (seiscentos e sessenta e seis reais e 

sessenta e dois centavos), equivalente a recuperação de consumo do 

mês de março de 2017. Deste modo, pugna pela declaração de 

inexistência do débito, além da condenação da reclamada ao pagamento 

de compensação por danos morais. A reclamada, em sua defesa, 

sustenta que foi realizada vistoria e foram detectadas irregularidades na 

medição de consumo da unidade consumidora da reclamante, razão pela 

qual, foi emitida fatura eventual de recuperação de consumo, tornando 

legítimo o débito apurado. Ao final, pugna pela improcedência da ação. Por 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que 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. Conquanto, a requerida 

tenha anexado o Termo de Ocorrência de Inspeção, não apresentou laudo 

emitido por profissional habilitado e pelo IMMETRO, não observando o que 

dispõe o artigo 129 da Resolução normativa 414/2010 – ANEEL. Ressalto 

que conforme estabelecido pelos artigos 113 e 114 da Resolução 

Normativa da ANEEL nº 414/2010 – ANEEL (que substitui a Resolução 

456/2000-ANEEL), a concessionária pública de energia elétrica tem o 

direito de instaurar procedimento interno para apurar eventual 

irregularidade de consumo de energia elétrica. Entretanto, para a apuração 

de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, será 

necessária a emissão de laudo de avaliação técnica com certificação 

ABNT NBR ISO 9001 (art. 129, § 6º da Resolução normativa 414/2010 – 

ANEEL). Caso a irregularidade tenha ocorrido na instalação do medidor e 

não no seu funcionamento, deverá ser emitido Termo de Ocorrência e 

Inspeção – TOI, assinado por dois inspetores, registro fotográfico, tudo na 

presença do consumidor (art. 129, § 2º e Anexo V da Resolução 

Normativa 414/2010 – ANEEL). É o entendimento da Turma Recursal Única 

deste Tribunal acerca do tema: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCESSO 

ADMINISTRATIVO COM CONTRADITÓRIO – PROVAS INSUFICIENTES – 

PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE NO CONSUMO – ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO – DANO MORAL IN RE IPSA – AMEAÇA DE INCLUSÃO 

DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessionária 

pública de energia elétrica tem o direito de instaurar procedimento 

administrativo de recuperação de consumo, desde que garantido o 

contraditório, devendo emitir laudo técnico para comprovar qualquer 

irregularidade (artigos 113 e 114 da Resolução Normativa 414/2010 – 

ANEEL). Não havendo nos autos cópia de procedimento interno com prova 
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de prévia comunicação ao consumidor, de no mínimo 10 (dez) dias, 

informando o local, data e horário da realização da avaliação técnica (art. 

129, § 7º da RN 414/2010 da ANEEL) e apresentação de laudo técnico 

com certificação ABNT NBR ISO 9001 comprovando a irregularidade (art. 

129, § 6º da RN 414/2010 da ANEEL), presume-se inexistir problemas, 

sendo que as condutas da concessionária com o objetivo de recuperar o 

suposto crédito caracterizam ato ilícito. Débito inexistente. (...) (TRU TJMT 

242243620118110001/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 29/08/2013, Data da publicação no 

DJE 29/08/2013). In casu, há nos autos provas suficientes de que o 

processo administrativo previsto no artigo 129 da Resolução Normativa nº 

414/2010 da ANEEL não foi observado, visto que é necessária a juntada 

de cópia integral do procedimento interno com protocolo de recebimento de 

prévia comunicação ao consumidor, com assinatura do usuário ou 

testemunhas (ou ainda a remessa por qualquer meio que permita a 

comprovação do recebimento, nos termos do §3º), informando o local, 

data e horário dos procedimentos de avaliação ou inspeção (§ 7º), bem 

como laudo técnico de avaliação (§ 6º) ou Termo de Ocorrência e 

Inspeção com explicações elucidativas (§ 2º). Portanto, diante destas 

exigências, apura-se que os documentos apresentados nos autos não 

são idôneos para evidenciar o regular trâmite de aferição administrativa do 

medidor de energia elétrica, pois não restou comprovada a observância do 

devido processo legal (art. 5º, inciso LIV e LV, CF). No presente caso, 

embora a reclamada alegue que tenha ocorrido irregularidade na medição 

do consumo na residência do consumidor, é evidente que a 

concessionária deixou de apresentar neste sentido, tal como: laudo com 

certificação do INMETRO, e ainda, prova de que processo tramitou com o 

pleno conhecimento do consumidor, situação em que fragiliza 

consubstancialmente a prova da irregularidade noticiada pela 

concessionária. De igual modo, não houve alteração significativa de 

consumo nos meses posteriores à cobrança. Não havendo comprovação 

da irregularidade, ônus que lhe incumbia nos moldes dos artigos 6º, VII, do 

CDC e 373, II, do CPC. Corroborando: RECURSO INOMINADO – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECLAMADA NÃO DEMONSTRA 

A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – RECLAMADA QUE NÃO TRAZ 

QUALQUER INDÍCIO DE PROVA, NEM MESMO O TOI – SUSPENSÃO 

INDEVIDA – MÉDIA DE CONSUMO REGULAR – RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. No caso em análise, nota-se que restou evidente a 

inexistência de irregularidades no medidor da consumidora, não havendo 

nenhum indício de desvio, consoante se vê nas provas trazidas aos 

autos, mormente quando a Reclamada sequer carreia aos autos o TOI, 

documento obrigatório na hora da verificação de qualquer irregularidade. 

Desta maneira, necessário se faz a manutenção da sentença no tocante 

ao quantum indenizatório, o qual se encontra de acordo com os princípios 

de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido. Recurso 

C o n h e c i d o  e  I m p r o v i d o .  ( R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º . : 

1000028-85.2018.8.11.0050, Relatora PATRICIA CENI DOS SANTOS, 

Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2018, Publicado no DJE 

10/12/2018). Nesse compasso, não demonstrada pela parte ré, de forma 

satisfatória, a irregularidade na medição, como decorre do art. 373, II, do 

CPC, não há como autorizar a cobrança de valores a título de recuperação 

de consumo em unidade de medição de energia elétrica, impondo-se a 

desconstituição dos débitos no valor total de R$2.371,35 (dois mil 

trezentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos ), equivalente as 

faturas do mês de março de 2017, no valor de R$ 666,62 (seiscentos e 

sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos) referentes 

recuperação de crédito e a do mês de dezembro de 2018 no valor de R$ 

1.704,73 (um mil setecentos e quatro reais e setenta e três centavos) 

referente negociação de dívida. Por outro lado, o pedido de indenização 

por dano moral não merece procedência, porquanto a presente ação trata 

de mera cobrança indevida, não tendo ocorrido a inserção do nome do 

reclamante em órgãos de proteção ao crédito, tampouco a suspensão do 

fornecimento do serviço essencial, não sendo a mera cobrança capaz de 

gerar danos de ordem moral. Neste sentido: RAC - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO APURADO 

UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - 

OFENSA AO CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - 

COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA 

DE PROVA DO CORTE DO FORNECIMENTO DA ENERGIA E DA 

NEGATIVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1 - A existência de 

fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da 

ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de 

fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de 

procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, 

imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica 

não faturado. 2 - No caso concreto, conquanto notificado da inspeção no 

medidor da unidade consumidora, o consumidor não teve acesso à cópia 

do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 569488, sendo 

pretendido no direito ao contraditório. Cobrança sumária indevida.3 - Não 

há falar em indenização por danos morais se a concessionária de energia 

continuou prestando o serviço após constatada a suposta fraude e 

também não impôs ao consumidor a pecha de mau pagador. (Ap 

93704/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 

27/11/2017). 4.DISPOSITIVO 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 PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e o faço para: 

DECLARAR a inexistência dos débitos discutidos nos autos nos valores 

de R$2.371,35 (dois mil trezentos e setenta e um reais e trinta e cinco 

centavos), referente a fatura do mês de março de 2017 no valor de R$ 

666,62 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos) e 

a do mês de dezembro de 2018 no valor de R$ 1.704,73 (um mil 

setecentos e quatro reais e setenta e três centavos). JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido de danos morais; Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Ao reverso, 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 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: 1000427-96.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAURICIO FRANCO 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. Cuida-se de reclamação em que a causa de pedir reside na 

alegação de falha na prestação de serviço eis que a parte Autora teria 

sido surpreendida com o aumento do valor de sua fatura. Ao final requer a 

condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Rejeito 

a preliminar de incompetência deste juizado, tendo em vista que os 

documentos são suficientes para a prolação da sentença. 3. Cumpre 

destacar que, no caso em apreço não será necessária a designação de 

audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de prova 
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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. 

4. No mérito a pretensão é improcedente. De plano, é de observar que 

restou comprovado que as cobranças realizadas pela Requerida são 

legítimas. Colhe-se da exordial que a Reclamante não concorda com a 

cobrança de serviço de energia, afirmando que a fatura chegou a valor 

bem acima da média. A reclamação não deve prosperar. Verifica-se 

facilmente pelas contas encartadas aos autos que as faturas não fogem 

absurdamente a média de consumo mensal da realidade do consumidor 

médio. Com efeito, o reclamante alega que a fatura discutido não se 

encontra em consonância com a media de consumo das faturas 

anteriores. Ocorre que inexistem faturas anteriores para que possa ser 

realizada tal comparação, posto que a UC em comento em apenas uma 

única fatura anterior ao mês da fatura discutida. Não há como se 

estabelecer a media de consumo do reclamante unicamente com esta 

fatura. Ademais, as faturas posteriores vem mostrando consumo muito 

parecido ao consumo da fatura em comento, o que corrobora para se 

afirmar que este é o real consumo da residência. Portanto, não se verifica 

qualquer irregularidade no faturamento da Autora, sendo que a reclamada 

agiu dentro dos limites estabelecidos pelo órgão regulador dos serviços 

prestados por ela. 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 a pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por MAURICIO FRANCO SILVA, em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO. OPINO ainda pela revogação da liminar anteriormente 

concedida. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 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: 1022317-28.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROZINEIA PONTES DA SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR 

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 

alega carência de ação em virtude da inexistência de pretensão resistida. 

Sem razão, haja vista que inexiste obrigação no presente caso de 

esgotamento da via administrativa. Superada esta fase, 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 
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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 ROZINEIA PONTES DA SILVA, em desfavor de TIM 

CELULAR 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. OPINO, por fim, pela confirmação da liminar anteriormente 

concedida. 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: 1017165-96.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALDILENE AVELAR DIAS 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. 

Ademais, quanto a preliminar de carência de ação, entendo que esta se 

confunde ao mérito, e com ele será analisada. Trata-se de demanda onde 

a requerente alega ter recebido fatura de energia referente ao mês de 

OUT de 2019, com aumento considerável de consumo, de modo que 

entende que tal fatura não reflete a real consumo de energia para aquele 

período. Alega ainda que a unidade encontra-se desativada mesmo antes 

do período mencionado. Alega que teve seu nome incluído junto aos anais 

restritivos em função do suposto debito. Ao final, requer a declaração de 

inexistência de debito, bem como ainda indenização por danos morais. Em 

contestação, a reclamada alega que as faturas tratam-se do real consumo 

da reclamada, bem como que houveram momentos onde não fora possível 

realizar a leitura do medidor da reclamada, de modo que houve lançamento 

de saldo remanescente nas faturas apontadas. Pois bem. 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 por qual razão o consumo de energia das Autoras foram 

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, não se mostra logico que, 

sem qualquer razão aparente, em determinado mês o consumo da UC seja 

de 1217kWh quando o consumo de meses anteriores e posteriores ao 

período discutido fora de 0kWh, o que, por si só, é suficiente para 

demonstrar a inatividade da UC. Visível, portanto, a hipossuficiência 

probatória do Requerente, cabível a inversão do ônus da prova, 

alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. Quanto 

aos danos extrapatrimoniais, 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 
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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. Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

ALDILENE AVELAR DIAS, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 citação. 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. OPINO, por fim, pela confirmação da liminar 

anteriormente concedida. 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: 1000659-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DHIOGO FRANCISCO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000659-11.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DHIOGO FRANCISCO DA COSTA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O reclamante propôs 

anteriormente o processo numero 8037811-10.2016.811.0002, o qual 

tramitou junto ao Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei, comarca 

de Varzea Grande – MT, o qual foi extinto diante da ausência do 

reclamante a audiência de conciliação, ficando condicionada a propositura 

de nova ação ao recolhimento der custas processuais. Assim, tendo em 

vista o não cumprimento no que se refere ao pagamento das custas 

processuais do processo anterior, sobressai a irregularidade no 

processo, autorizando a extinção do processo. Corroborando: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE 

DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO 

DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com 

a consequente extinção do feito, quando a parte, regularmente intimada, 

deixa transcorrer "in albis" o prazo para realizar a diligência determinada 

pelo Juízo, não tendo se insurgido em momento oportuno. Apelo 

desprovido, de plano. (Apelação Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 

03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, 

Data de Julgamento: 03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo 

indeferimento da petição inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil Brasileiro. 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). SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito titular deste Juizado Especial, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016972-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR SOUZA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

GRACYELLE MARCELINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DNR TELESERVICOS LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

NUNES ROMERO ADVOGADOS (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016972-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IGOR SOUZA DE ALMEIDA, GRACYELLE MARCELINA DA 

SILVA REQUERIDO: DNR TELESERVICOS LTDA, NUNES ROMERO 

ADVOGADOS, PAGSEGURO INTERNET LTDA, BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 
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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. 330, I do CPC. 

Preliminarmente, as partes alegam pela ilegitimidade para figurar no polo 

passivo da demanda. Entendo que tal alegação confunde-se ao mérito, e 

com ele será analisada. Trata-se de ação proposta pela parte reclamante, 

objetivando a reparação devido a suposta fraude bancaria consistente de 

pagamento de falso boleto, bem como a indenização por danos 

extrapatrimoniais. A relação de consumo restou caracterizada, nos termos 

dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, sendo devida a inversão do 

ônus da prova. Tenho que o pagamento de falso boleto fraudado é fato 

incontroverso nos autos, haja vista a documentação colacionada. Cabe a 

este juizo a verificação da responsabilidade das corrés no ato ilicito, bem 

como se este ensejou ou não os danos pleiteados. Pois bem. Entendo que 

as correus DNR TELESERVICOS LTDA, NUNES ROMERO ADVOGADOS e 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A são partes ilegítimas para 

figurarem no polo passivo da demanda, posto que em nada concorreram 

com o ato ilicito impetrado. Ao contrário, foram vítimas juntamente ao 

reclamante que tiveram seus nomes usados para efetivação de um golpe. 

Com efeito, a parte autora alega que retirou o telefone para contato com a 

assessoria de cobrança diretamente da pagina desta. Ocorre que não 

colaciona qualquer documentação para comprovação do alegado. 

Ademais, este juiz leigo que subscreve acessou a pagina do referido 

escritório com o intuito de se localizar qualquer informação para contato 

com o escritório via whatsapp, como informa a parte autora, entretanto 

sem sucesso, posto que inexiste tão opção, sendo apenas disponibilizado 

contato via e-mail ou telefone fixo. No que tange ao corréu BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS, da mesma forma, teve tão somente seu 

nome utilizado pelos estelionatários, em nada contribuindo para o sucesso 

deste. Entretanto, o mesmo não pode se falar quanto aos correus BANCO 

SANTANDER S/A e PAG SEGURO INTERNET LTDA. Com efeito, verifica-se 

que o BANCO SANTANDER fora o responsável pela emissão do boleto, o 

qual fora emitido através da plataforma PAG SEGURO, sendo inclusive 

esta beneficiaria indireta do pagamento, posto que recebe comissão por 

transações em sua plataforma. A respeito da responsabilidade das 

empresas mencionadas, é dever da Instituição financeira, decorrente do 

risco de sua atividade (artigo 14 do CDC), evitar a ocorrência de fraudes 

como a ora analisada, e agir com zelo nas suas transações, adotando 

políticas de segurança que evitem a ação de hackers. Ademais, cabia 

também o zelo quando da abertura da conta em que o dinheiro fora 

efetivamente recebido, o que não ocorreu, possibilitando assim que 

estelionatários abrissem e utilizassem contas do banco e da plataforma de 

pagamentos para o cometimento de ilícitos. Outrossim, cabia ainda a 

instauração de procedimento interno para verificação do ocorrido, bem 

como a posterior restituição do valor pago indevidamente, o que 

novamente não ocorreu. Cumpre ressaltar que o entendimento de que a 

instituição financeira responde de maneira objetiva em casos semelhantes 

já fora sumulado pelo STJ, conforme Sumula 479. SÚMULA n. 479 - As 

instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por 

fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no 

âmbito de operações bancárias Em situação idêntica, a jurisprudência já 

se manifestou: RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MATERIAL E MORAL 

Serviços Bancários Adulteração do código de barras em boleto de 

pagamento que gerou crédito em conta de terceiro. Arguição de fraude 

praticada por terceiro que não afasta a responsabilidade do banco 

responsável pelo pagamento, em atenção ao risco da atividade que 

desenvolve e diante da falta de segurança dos serviços que disponibiliza 

aos clientes Aplicação do art. 14/CDC Pleito do autor de que o banco por si 

eleito respondesse de forma solidária que não comporta acolhimento, 

porquanto a parte que lhe competia na transação foi devidamente 

executada Sentença de parcial procedência que cabe ser mantida 

Inteligência do art. 252 do Regimento Interno deste tribunal Recursos 

desprovidos.” (TJ-SP -  APL: 02055861620098260100 SP 

0205586-16.2009.8.26.0100, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 

15/05/2013, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

16/05/2013). Entendo cabível, portanto, a restituição de valor pago 

indevidamente, na forma simples. 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). Com efeito, também se verifica que a 

parte autora não realizou procedimentos de segurança comuns ao homem 

médio quando da celebração da operação, o que poderia ao menos 

minimizado os danos sofridos. A saber, realizou pagamento a terceiro sem 

ao menos certificar ser o real proprietário do direito ao credito, bem como 

poderia ter confirmado com a empresa credora a regularidade do boleto, e 

mais grave ainda, o beneficiário do pagamento é pessoa totalmente 

diferente de sua credora e dos dados impressos no boleto. Ademais, 

ainda que alegado no inicial, também não comprova a reclamante ter 

procurado a instituição financeira para uma solução extrajudicial. Isto 

posto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na 

inicial, para o fim de CONDENAR os corréus BANCO SANTANDER S/A e 

PAG SEGURO INTERNET LTDA, de forma solidaria, ao pagamento de R$ 

1.300,00 (mil e trezentos reais), a título de danos materiais, devidamente 

corrigidos pelo índice INPC/IBGE, e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, ambos incidindo a contar do respectivo pagamento. OPINO pela 

extinção dos autos, sem resolução de mérito, nos termo do art. 485, VI, do 

CPC em relação aos correus DNR TELESERVICOS LTDA, NUNES ROMERO 

ADVOGADOS e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A do polo 

passivo da presente demanda, 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 5º Juizado para 

homologação do presente projeto 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000912-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE SILVA FERRAZ (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: 1000912-96.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: GISLAINE SILVA FERRAZ 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 a qual a parte autora alega se 
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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 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, razão pela qual sera analisada em conjunto. Superada esta 

fase, passo a análise de mérito. 3. No mérito a pretensão é Improcedente. 

Em análise detida dos autos verifico que a parte Reclamante colacionou 

junto a inicial: documentos pessoais, declarações, procuração e extrato 

de negativação, alegando inexistir relação contratual entre as partes de 

modo a legitimar a cobrança em comento. De outro lado, compulsando os 

documentos juntados com a contestação, nota-se que a parte Autora 

realmente detinha junto à Reclamada a contratação dos serviços, vez que 

a defesa está instruída com áudio, que comprova que a parte Autora tinha 

conhecimento do serviço pactuado, bem como usufruía dos serviços, 

confirmando seus dados pessoais e bancários. Portanto, inconteste a 

existência de relação jurídica entre as partes, bem como a utilização dos 

serviços por parte da consumidora. É que há determinadas relações 

contratuais que prescindem da existência de contrato instrumentalizado, 

ou mesmo de acordo verbalizado, o que ocorre em profusão nas relações 

de consumo que, conforme lição de Rizzatto Nunes, “São aquelas em que 

um comportamento de fato, socialmente generalizado, faz com que se 

aceite a existência de um contrato, ainda que ele jamais tenha sido 

firmado. O contrato é presumido diretamente do fato da ação ou 

comportamento. São, tecnicamente falando, ’relações de fato contratuais’ 

(Curso de Direito do Consumidor, São Paulo, Saraiva,pág. 669). Outrossim, 

é cediço que a contratação dos serviços de telefonia em muitos dos 

casos são efetuados contato telefônico. Nesse sentido: REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO. DANO MORAL. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE 

DEMONSTRADA NOS AUTOS. COBRANÇA REGULAR, PEDIDO 

IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO POR MÁ-FÉ CONFIRMADA. RECURSO 

IMPROCEDENTE. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004747234 RS, Relator: 

Roberto Arriada Lorea, Data de Julgamento: 10/07/2014, Terceira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/07/2014). 

Assim, a cobrança é devida, uma vez que o conjunto probatório acostado 

aos autos é capaz de afastar a possibilidade de fraude. Ora, se houve 

contratação 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. 

Destaco que os documentos colacionados pela parte Requerida se 

traduzem em provas a socorrer às suas alegações. Desse modo, não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A 

parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos 

morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não 

incorreu as Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. 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. 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$ 500,00 (quinhentos reais). Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de 

Direito Titular do 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: 1000863-55.2020.8.11.0001

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

DIEGO MORAIS DE ARRUDA OAB - 014.041.001-56 (REPRESENTANTE)

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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: 1000863-55.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: DIEGO MORAIS DE ARRUDA 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 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 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. Seguindo, 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. Ademais, sustenta ainda 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 o pedido, 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. Por fim, quanto a ausência 

de documentação probatória, entendo que esta se confunde ao mérito da 

demanda, razão pela qual será analisada em momento oportuno. 

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, 

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 DIEGO MORAIS DE ARRUDA, em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 
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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

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação 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)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 09/06/2020 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: 1017145-71.2020.8.11.0001

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:

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

 

PROCESSO n. 1017145-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUISMAR 

PEREIRA SANTANA DE MATTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 09/06/2020 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017150-93.2020.8.11.0001

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:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017150-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIEGO ARAUJO 

DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCISCO JAIME 

VASCONCELOS SANTOS POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

09/06/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017156-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ARAUJO BASTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1017156-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEANDRO DE 

ARAUJO BASTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA MARCIA 

SOARES MODESTO 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: 6ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017160-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO PAIVA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1017160-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRENO PAIVA 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 09/06/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

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)

 

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: 11:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 
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juizado Sala: 6ª JEC Data: 09/06/2020 Hora: 11:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

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: 11:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017162-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GOMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017162-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA PAULA 

GOMES DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO 

PASSIVO: BANCO DO BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 09/06/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017165-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017165-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDEMIR 

FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA 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: 15:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017168-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY DAYANE DA COSTA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017168-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EMILLY DAYANE 

DA COSTA MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO 

PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 09/06/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017169-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS CENTENA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA OAB - MT9116-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017169-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JESUS CENTENA 

COELHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUILHERME FERREIRA DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: CIELO S.A. 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: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002116-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANDERSON DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002116-78.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO ANDERSON DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINAR Afasto as preliminares de ausência de interesse 

e 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. 

Neste contexto, aplicando-se as disposições da legislação consumerista 

ao caso em tela, especialmente as que vedam práticas abusivas, 

mostra-se viável o exame da pretensão autoral, notadamente de cunho 

reparatório. 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 

inépcia da inicial arguida pelo Reclamado, uma vez que ausente qualquer 

vício capaz de ensejar a inépcia da inicial, conforme previsão dos arts.320 

e 330, 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 
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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. 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. Pleiteia o 

reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito por débitos no valor total de R$ 

2907,93 (dois mil e novecentos e sete reais e noventa e três centavos), 

promovido pelo reclamado. Aduz, em sua peça inicial que desconhece o 

referido débito e por isso requer a declaração de inexistência do débito 

aqui discutido. O reclamado, em sua defesa, alega estar amparada pelo 

exercício regular do seu direito, aduz que não houve a comprovação do 

dano moral por isso pleiteia que a presente demanda seja julgada 

improcedente. O reclamado em sua peça de defesa insiste que não houve 

ato ilícito de sua parte, porém não trouxe a baila qualquer elemento que 

comprove a relação jurídica entre as partes. Desta feita, diante da 

ausência de 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: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA QUANTO A DÍVIDA EM QUESTÃO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO REDUZIDO – 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECONVENÇÃO – EXCEÇÃO 

DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INVIABILIDADE – INADIMPLÊNCIA 

COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO 

DA PARTE AUTORA JUSSARA DELEBRAND – ME DESPROVIDO – 

RECURSO DA PARTE RÉ SILMAQ S.A. PROVIDO EM PARTE. (N.U 

0005592-21.2009.8.11.0004, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019) Vale frisar que 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. 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 da requerida 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. Analisando os 

documentos trazidos pela parte reclamante, observa-se que as 

negativações do presente processo são as únicas 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 arguida e 

no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo 

reclamante para: 1 – Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 

2.907,93 (dois mil e novecentos e sete reais e noventa e três 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

Intimação 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

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 
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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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017179-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DA COSTA OAB - MT23967/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1017179-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO DIAS 

DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO DIAS DA COSTA 

POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 09/06/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017186-38.2020.8.11.0001

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:

FABIANO PAULO HIGUCHI (REU)

 

PROCESSO n. 1017186-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ASSOCIACAO 

DOS MORADORES DO BAIRRO JARDIM ITALIA II ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ALESSANDRA VEIGA BERTAIA POLO PASSIVO: FABIANO 

PAULO HIGUCHI 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: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 28 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017198-52.2020.8.11.0001

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:

ELIFAS GONCALVES JUNIOR (REU)

 

PROCESSO n. 1017198-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ASSOCIACAO 

DOS MORADORES DO BAIRRO JARDIM ITALIA II ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ALESSANDRA VEIGA BERTAIA POLO PASSIVO: ELIFAS 

GONCALVES JUNIOR 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: 16:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017201-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE ABREU BARCELOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1017201-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SILVANA DE 

ABREU BARCELOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

09/06/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1016862-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON KEROGA DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 22/01/2020 Hora: 14:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1016862-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON KEROGA DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Após a expedição do Alvará, INTIME-SE o exequente para manifestar nos 

autos, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. 

Sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017207-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DO ESPIRITO SANTO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEWRI REBESCHINI DE LIMA OAB - MT15911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017207-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MANOEL DO 

ESPIRITO SANTO DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KEWRI 

REBESCHINI DE LIMA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

09/06/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017208-96.2020.8.11.0001

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:

ROMES NUNES DE FREITAS (REU)

 

PROCESSO n. 1017208-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ASSOCIACAO 

DOS MORADORES DO BAIRRO JARDIM ITALIA II ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ALESSANDRA VEIGA BERTAIA POLO PASSIVO: ROMES 

NUNES DE FREITAS 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: 16:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008998-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARMO PRIETO (REQUERENTE)

RODRIGO PRIETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT11627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 05/11/2019 Hora: 11:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008998-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARMO PRIETO (REQUERENTE)

RODRIGO PRIETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT11627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 05/11/2019 Hora: 11:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008998-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARMO PRIETO (REQUERENTE)

RODRIGO PRIETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT11627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

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: 1021735-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILO ALEXANDRE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA OAB - MT20788-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))
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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: 1001630-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MORAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(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: 1008380-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLAYNE MAACHADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-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: 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: 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)

 

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: 11:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017237-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ALEXANDRINA DE QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1017237-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IRACY 

ALEXANDRINA DE QUEIROZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

APARECIDO QUEIROZ 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: 6ª JEC Data: 

09/06/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017238-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO COSTA ALCANTARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1017238-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GUSTAVO 

COSTA ALCANTARA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: APARECIDO 

QUEIROZ 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: 6ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017248-78.2020.8.11.0001

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:

MIKAELLE DIAS BARRETO TAQUES (REU)

RONALDO MARCELO TAQUES (REU)

 

PROCESSO n. 1017248-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ASSOCIACAO 

DOS MORADORES DO BAIRRO JARDIM ITALIA II ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ALESSANDRA VEIGA BERTAIA POLO PASSIVO: 

RONALDO MARCELO TAQUES 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: 17:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002179-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALIRIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002179-06.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALIRIO FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A CUIABÁ, 9 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 DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por ALIRIIO FERREIRA DA 

SILVA, em face de BANCO IBI S/A – BANCO MÚLTIPLO. DAS 

PRELIMINARES – DA NECESSIDADE DO EXAME GRAFOTÉCNICO. De início, 

a requerida arguiu preliminar da necessidade do exame grafotécnico, por 

entender que a parte autora alega desconhecer o contrato que resultou na 

negativação em questão. Em análise, decido por AFASTAR a preliminar 
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com fundamento que as assinaturas acostadas nos autos são similares, 

desta forma é desnecessário a produção da prova pericial. DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Em defesa tempestiva, a requerida arguiu a 

preliminar de falta de interesse de agir, por entender que a parte autora 

não comprovou ou demonstrou a pretensão deduzida em face da ré. Em 

análise, decido por AFASTAR a preliminar, com fundamento que a autor 

alegou negativação indevida, acostou nos autos o comprovante do 

Serasa, desta forma verifico que o documento acostado nos autos é 

suficiente para propositura da ação. DO DOCUMENTO UNILATERAL. Em 

defesa tempestiva, a requerida em defesa arguiu preliminar sobre a 

idoneidade do comprovante de negativação acostado aos autos pelo 

requerente. Em análise, AFASTO a preliminar, verifico que o mesmo foi 

expedido pelo 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. DA AUSENCIA DE COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Por fim, a requerida arguiu preliminar da ausência do 

comprovante de endereço, por entender que a parte autora não 

comprovou ser domiciliada no endereço indicado. Em análise, decido por 

AFASTAR a preliminar requerida, visto que verifico veracidade nos 

documentos acostado pelo autor. O requerente alega que teve 

indevidamente seu nome inscrito aos órgãos de proteção ao crédito, as 

seguintes ocorrências sendo em 13/02/2017 no valor de R$ 789,19 

(setecentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos). Ressalta que 

não reconhece tal débito, bem como que não consumiu os serviços 

cobrados pela requerida. Ofertada conciliação, restou infrutífera. A 

requerida em defesa tempestiva, arguiu que a parte autora assinou um 

TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO, tendo sido emitido uma via 

em 17/08/2016, bandeira COMPCARD MASTERCARD NACIONAL e 

pagamentos através da emissão de faturas. Tendo em vista que o autor 

deixou de efetuar os pagamentos das faturas, houve um acúmulo de saldo 

devedor, o que culminou na negativação de seu nome. 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 não 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 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. 

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 QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A REQUERIDA 

JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS PAGADORES, o 

que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a teor do disposto 

no artigo 373, II, CPC. A reclamada apresentou nos autos proposta de 

adesão devidamente assinado em 17/08/2016, cópia de RG e CPF, e fatura 

em aberto, débito que ensejou a negativação controvertida. Neste ponto, 

em casos semelhantes, tem decidido a jurisprudência: E M E N T A: 

RECURSO INOMINADO. BANCO . NEGATIVAÇÃO DO NOME DA 

CONSUMIDORA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL 

POSSIBILIDADE. CONTRATO DE ADESÃO E FATURAS DO CARTÃO DE 

CRÉDITO COM O REGISTRO DE VÁRIAS COMPRAS E PAGAMENTOS 

EFETIVADOS. AUSENCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO DO NOME 

CONSUNIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO 

REGUAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A 

juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado 

o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp 

nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008). Se 

com as razões recursais o Reclamado carreou aos autos, cópias de 

contrato de adesão firmado pela consumidora e ainda de faturas de cartão 

de crédito com o registro de várias compras realizadas e pagamentos 

efetivados, documentos esses que foram submetidos ao crivo do 

contraditório, porém, não foram refutados, o reconhecimento da existência 

de relação jurídica entre as partes, bem como da origem e licitude do 

débito questionado é medida que se impõe. Recurso provido. (N.U 

1003568-20.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2019, Publicado no DJE 

11/11/2019). E M E N T A: RECURSO INOMINADO. BANCO . 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS 

NA FASE RECURSAL POSSIBILIDADE. DOCUMENTO DE IDENTIDADE, 

CONTRATO DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADO. AUSÊNCIA DE 

PROVA DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA 

CONFIGURADA. INCLUSÃO DO NOME CONSUNIDOR NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGUAR DE DIREITO. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A juntada de documentos com a 

apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a 

má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp nº 980.191/MS, Relatora 

Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008). Se junto com as razões 

recursais o Reclamado carreou aos autos, cópia do contrato de adesão 

firmado entre as partes, documentos esses que foram submetidos ao 

crivo do contraditório, porém, não foram refutados pelo Autor, o 

reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes, bem 

como da origem e licitude do débito questionado é medida que se impõe. 

Recurso provido. (N.U 1000359-33.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, 

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 

30/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019). Friso que restou comprovado 

pela documentação anexa à contestação que a parte Autora realizou 

regular contratação, saldo devedor. Esse fato ensejou a pendência atual, 

que foi devidamente cobrada, nos termos da legislação vigente. Ademais, 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso, assim como a parte autora não demonstrou o 

pagamento das parcelas da compra a crédito que deram ensejo à 

negativação pela reclamada. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. DA 

LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Analisando as provas trazidas pela parte autora e 

as provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de má 

fé da reclamante, nos termos do artigo 80, II, 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. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Ainda, DEFIRO a CONDENAÇÃO do Autor por litigância de má-fé, nos 

termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, 

multa de 5% sob o valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do 

CPC. REJEITO todas as preliminares arguidas 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. 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
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022090-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURIONICE GALDINA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022090-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAURIONICE GALDINA DE JESUS REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A 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 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por MAURIONICE GALDINA 

DE JESUS, em face de ITAUCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE 

CRÉDITO. DAS PRELIMINARES De inicio, a requerida arguiu preliminar da 

necessidade do comparecimento pessoa da autora para esclarecer os 

fatos. Em análise, decido por AFASTAR a preliminar, visto que a as provas 

acostados nos autos são suficientes ao julgamento antecipado, posto 

meramente documental, se necessidade dilação probatória;. DA 

INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL A 

requerida arguiu preliminar da necessidade do exame grafotécnico, por 

entender que a parte autora alega desconhecer o contrato que resultou na 

negativação em questão. Em análise, decido por AFASTAR a preliminar 

com fundamento que as assinaturas acostadas nos autos são similares, 

desta forma é desnecessário a produção da prova pericial. DA 

CONTUMÁCIA Por fim, a requerida arguiu preliminar de contumácia, visto 

que a autora foi devidamente citada para audiência de conciliação, porém 

esteve ausente. Em análise, decido por ACOLHER a preliminar arguida com 

fundamento ao artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, a requerente não 

compareceu na audiência e não justificou sua ausência, diante disso se 

manteve inerte. Sem mais preliminares a serem enfrentadas, passo 

julgamento. A requerente alega que teve indevidamente seu nome inscrito 

aos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 117,25 (cento e 

dezessete reais e vinte e cinco centavos), gerados em tese pelo contrato 

nº 0026149951720000. Ressalta que não reconhece tal débito, bem como 

que não consumiu os serviços cobrados pela requerida. Ofertada 

conciliação, constatou a ausência da parte reclamante. A requerida em 

defesa tempestiva, arguiu que o cartão de crédito nº5232 84** **** 623 foi 

expressamente contratado e assinada pela Parte Autora. E que a 

cobrança é devida, visto que a autora não pagou a fatura do cartão de 

crédito. A 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 não 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 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 tratar-se relação de 

consumo, 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 QUE A 

PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A REQUERIDA JUSTIFICANDO A 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS PAGADORES, o que foi feito, 

desincumbindo-se de seu ônus probatório, a teor do disposto no artigo 

373, II, CPC. A reclamada apresentou nos autos proposta de adesão 

devidamente assinado em 28/11/2018, e fatura em aberto, débito que 

ensejou a negativação controvertida. Neste ponto, em casos semelhantes, 

tem decidido a jurisprudência: E M E N T A: RECURSO INOMINADO. BANCO 

. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. JUNTADA DE 

DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL POSSIBILIDADE. CONTRATO DE 

ADESÃO E FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO COM O REGISTRO DE 

VÁRIAS COMPRAS E PAGAMENTOS EFETIVADOS. AUSENCIA DE PROVA 

DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA 

CONFIGURADA. INCLUSÃO DO NOME CONSUNIDOR NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGUAR DE DIREITO. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A juntada de documentos com a 

apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a 

má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp nº 980.191/MS, Relatora 

Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008). Se com as razões recursais o 

Reclamado carreou aos autos, cópias de contrato de adesão firmado pela 

consumidora e ainda de faturas de cartão de crédito com o registro de 

várias compras realizadas e pagamentos efetivados, documentos esses 

que foram submetidos ao crivo do contraditório, porém, não foram 

refutados, o reconhecimento da existência de relação jurídica entre as 

partes, bem como da origem e licitude do débito questionado é medida que 

se impõe. Recurso provido. (N.U 1003568-20.2017.8.11.0037, TURMA 

RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, 

Julgado em 08/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019). E M E N T A: 

RECURSO INOMINADO. BANCO . NEGATIVAÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL 

POSSIBILIDADE. DOCUMENTO DE IDENTIDADE, CONTRATO DE ADESÃO 

DEVIDAMENTE ASSINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DA 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO 

DO NOME CONSUNIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

EXERCÍCIO REGUAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. A juntada de documentos com a apelação é possível, desde 

que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 

397 do CPC. (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in 

DJe 10/3/2008). Se junto com as razões recursais o Reclamado carreou 

aos autos, cópia do contrato de adesão firmado entre as partes, 

documentos esses que foram submetidos ao crivo do contraditório, porém, 

não foram refutados pelo Autor, o reconhecimento da existência de 

relação jurídica entre as partes, bem como da origem e licitude do débito 

questionado é medida que se impõe. Recurso provido. (N.U 

1000359-33.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/08/2019, Publicado no DJE 

02/09/2019). Friso que restou comprovado pela documentação anexa à 

contestação que a parte Autora realizou regular contratação, saldo 

devedor. Esse fato ensejou a pendência atual, que foi devidamente 

cobrada, nos termos da legislação vigente. Ademais, desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso, assim como a parte autora não demonstrou o pagamento da 

compra a crédito que deram ensejo à negativação pela reclamada. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos da inicial. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Analisando as provas 

trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, resta 

caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, 

II, 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. DISPOSITIVO ANTE AO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Ainda. DEFIRO a CONDENAÇÃO 

do Autor por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do 
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CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à 

causa, consoante art. 81, caput do CPC. ACOLHO a preliminar de 

contumácia, com fundamento ao artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. 

REJEITO restante das preliminares arguidas 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. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002462-29.2020.8.11.0001

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:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017126-65.2020.8.11.0001

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)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017126-65.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 

V i s t o s .  T r a t a - s e  d e  A Ç Ã O  D E C L A R A T Ó R I A  D E 

INEXISTÊNCIA/INEXIGIBILIDADE E/OU ANULAÇÃO DE DÉBITOS C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

PEDIDO DE LIMINAR formada pelas partes acima indicadas. O demandante 

alega que é cliente da requerida através da linha telefônica nº (65) 

3052-4130. Registra que, houve alteração da sua internet para cabo de 

fibra ótica e que após a troca dos aparelhos a requerida começou a enviar 

cobranças acima do contratado. Requer em tutela de urgência, que a 

requerida proceda a suspensão da cobrança dos seguintes débitos 

contestados: A) R$ 33,18 (trinta e três reais e dezoito centavos) com 

vencimento para 15/01/2020; B) R$ 139,38 (cento e trinta e nove reais e 

trinta e oito centavos) com vencimento para o dia 15/02/2020; C) R$ 52,57 

(cinquenta e dois e cinquenta e sete reais) vencida em 25/02/2020; D) R$ 

139,38 (cento e trinta e nove reais e trinta e oito centavos) com 

vencimento para 25/03/2020 e ainda E) Qualquer e eventual pendência 

que se relacione à pretensos serviços e contratação de internet de 100 

Mb no período compreendido entre dezembro de 2019 e março de 2020, 

bem como se abstenha de inserir seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito em relação aos débitos em discussão. Pleiteia ainda a inversão do 

ônus da prova. Analisando a demanda, constato que a parte autora não 

aportou ao feito, o extrato de pagamento das contas na integra retirado 

através do site da requerida, demonstrando todas as faturas emitidas e 

seus respectivos pagamentos. Assim, em atenção aos princípios da 

celeridade e economia processuais, INTIME-SE o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emendar a inicial, aportando ao feito os documentos 

citados acima, sob pena de indeferimento do pedido de urgência. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para apreciação 

do pedido de tutela de urgência. Às providências. Dr. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017156-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ARAUJO BASTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017156-03.2020.8.11.0001. 

AUTOR: LEANDRO DE ARAUJO BASTOS REU: CLARO S.A. Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA formada pelas partes acima indicadas. O 

demandante alega que a requerida inseriu seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito indevidamente, alega que a negativação afetou seu 

score no Serasa. Requer em tutela de urgência, que a requerida retire seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como restabeleça seu 

score de crédito. Pleiteia ainda a inversão do ônus da prova. Analisando a 

demanda, constato que a parte autora não aportou ao feito, o extrato da 

negativação emitido pelos órgãos de proteção ao crédito na integra, 

demonstrando todos os dados e negativações em seu nome. Ressalto que 

o documento demonstrando a negativação acostado ao feito não está na 

integra demonstrando todos os dados do autor bem como as negativações 

completamente legíveis ID 31583175. Assim, em atenção aos princípios da 

celeridade e economia processuais, INTIME-SE o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emendar a inicial, aportando ao feito o extrato da 

negativação emitido pelos órgãos de proteção ao crédito na integra que 

poderá ser retirado através do site do Serasa/SPC, sob pena de 

indeferimento do pedido de urgência. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, concluso para apreciação do pedido de tutela de urgência. 

Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002392-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANI ANTONIO DOS SANTOS (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: 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.

Despacho 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)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017022-73.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOEL MARINS DE CARVALHO, LUIS CARLOS HENRIQUE 

REQUERIDO: AM1 COMUNICACAO LTDA - ME Vistos. Trata-se de Ação de 

Indenização Por Danos Morais seguida de Tutela de Urgência, formada 

pelas partes acima indicadas. Antes de apreciar a tutela de urgência, 

determino a intimação da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar ao feito. A) Comprovante de endereço; Sob pena de 

indeferimento da tutela pretendida e de extinção da ação, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, do CPC. Decorrido o prazo, sem 

manifestação, concluso para sentença. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001292-22.2020.8.11.0001

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

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE COUTINHO ELOI OAB - 010.059.491-31 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (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: 1001339-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMPOS DA ROCHA (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))

 

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: 1014849-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA FERREIRA CANAPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-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: 1001911-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA EDUARDA SKURA QUEIROZ (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: 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002095-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO NUNES CANAVARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/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: 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001674-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ SANT ANA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017145-71.2020.8.11.0001

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:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017145-71.2020.8.11.0001. 

AUTOR: LUISMAR PEREIRA SANTANA DE MATTOS REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS PELA INSCRIÇÃO INDEVIDA movido pelas partes acima 

indicadas. A parte autora alega que o demandado inseriu seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito indevidamente, afirma que não tem 

nenhuma relação com a requerida. Requer, em tutela de urgência, a 

exclusão da restrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, 

bem como cesse as cobranças por telefone. Pleiteia, ainda, a inversão do 

ônus da prova. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão 

do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os 

requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor não merece 

prosperar, porquanto em analise ao extrato juntado na exordial, constam 

outras negativações em seu nome. Ademais, inexiste prova, neste 
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momento, da irregularidade da cobrança. Anoto que há perigo de 

irreversibilidade da cessação da cobrança, sendo vedada a concessão, 

nos termos do artigo 300, §3º, do CPC. Deste modo será necessário 

aguardar a dilação probatória. Deste modo: “E M E N T A – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

LIMINAR PARA RETIRAR NOME DO SERASA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE 

EVIDÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO – MANTIDO ENTENDIMENTO 

DO JUIZ SINGULAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O 

deferimento da tutela antecipada possui caráter excepcional e exige 

demonstração do perigo do dano e fundada probabilidade do direito. Na 

ausência de um dos requisitos, a tutela não pode prosperar. (TJ-MS - AI: 

14063420820188120000 MS 1406342-08.2018.8.12.0000, Relator: Des. 

Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 20/09/2018, 4ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 24/09/2018)” Portanto, constato que não 

comprovou a probabilidade do direito elencado na inicial e não existe o 

perigo de dano irreparável ou de difícil de reparação, uma vez que existem 

outras negativações em nome do suplicante. Deste modo, o indeferimento 

do pedido é medida que se impõe. O demandante requer a inversão do 

ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de 

Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Além disso, como mencionado, se 

trata de prova negativa, sendo ônus do credor comprovar a legalidade da 

cobrança. Posto isso, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. 

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, não 

havendo de plano a presença dos requisitos que possam amparar a tutela 

vindicada, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo 

necessário aguardar a dilação probatória. Defiro o pedido de inversão do 

ônus da prova. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz 

de Direito
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

OUROCARD BB - ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A. 
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016021-53.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EVILYN ARRUDA DE CAMARGO REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA REU: OUROCARD BB - ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE 

CRÉDITO S/A. Vistos Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS movido por EVELYN ARRUDA DE CAMARGO em 

desfavor do BANCO DO BRASIL S.A e OUROCARD BB - Administradora 

de Cartões DE CRÉDITO S/A. A parte autora alega que a instituição 

financeira bloqueio seu cartão de crédito indevidamente afirma que está 

sendo impedido de realizar compras com o cartão. Requer, em tutela de 

urgência, o imediato desbloqueio do seu cartão de crédito. Pleiteia, ainda, a 

inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. 

Inicialmente recebo a emenda da inicial no (ID 31163771) Para a 

concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora 

comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Analisando os autos, constato que a pretensão do autor 

merece prosperar, porquanto há indícios que o cartão de crédito está 

bloqueado conforme documento no ID 31163778 e 31163779. Ressalto 

ainda que há indícios que a parte autora está com os pagamentos das 

faturas em dias conforme documentos colacionados no ID 31515189. O 

perigo de dano para o caso de concessão ao final também restou 

demonstrado, pois ocasiona prejuízo financeiro ao autor. Deste modo, 

vejamos; “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DEFERIDA PARA 

DETERMINAR O DESBLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA, 

SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. AGRAVANTE ALEGA IMPOSSIBILIDADE DE 

DESBLOQUEIO PELO SISTEMA, REQUER REVOGAÇÃO DA DECISÃO OU 

REDUÇÃO DA ASTREINTE. Possibilidade de cumprimento da medida 

através de envio de outro cartão. Multa diária em patamar adequado, 

sendo certo que se trata de medida coercitiva. Valor que não merece 

retoque. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO na forma do artigo 557, 

caput, do CPC. (TJ-RJ - AI: 00361018020138190000 RIO DE JANEIRO 

CAPITAL 40 VARA CIVEL, Relator: JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA 

NETO, Data de Julgamento: 09/09/2013, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 12/09/2013)” O demandante requer a inversão do ônus da 

prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa 

do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus 

da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 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 o desbloqueio do cartão de 

crédito da parte autora nº 4984.XXXX.XXXX.0254, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Fixo multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para em caso de 

descumprimento desta decisão. Defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Cumpra-se, co 

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: 1016950-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA QUATTI MOURA (REQUERENTE)

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 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016950-86.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SANDRA REGINA QUATTI MOURA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de 

Ação de Reclamação Cível, formada pelas partes acima indicadas. A 

presente demanda foi encaminhada a esta Unidade Judiciária pela 
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prevenção, 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. É o breve Relato. Fundamento e Decido. 

Analisando os autos, constato a impossibilidade de processamento e 

julgamento do feito, em razão da conexão com os autos n. 

1018638-20.2019.8.11.0001, em trâmite no 6º Juizado Especial Cível- Juiz 

Titular I. Como medida de boa administração da justiça, a legislação 

determina que se reúnam os autos em tais condições, com o objetivo de 

se evitar a edição de decisões discrepantes ou conflitantes relativas à 

mesma matéria, afeta às mesmas partes, procurando uniformizar o 

entendimento e até mesmo promovendo a proporcionalidade necessária, 

quando cuidarem de assuntos semelhantes ou idênticos. Nesse passo, 

oportuno destacar a dicção da vigente Lei Adjetiva no que concerne ao 

assunto, a saber: Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela 

conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção. Art. 55. 

Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o 

pedido ou a causa de pedir. § 1º Os processos de ações conexas serão 

reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido 

sentenciado. § 2º Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de título 

extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - 

às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3º Serão reunidos 

para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de 

prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos 

separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Art. 56. Dá-se a 

continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade 

quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais 

amplo, abrange o das demais. Art. 57. Quando houver continência e a 

ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à 

ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso 

contrário, as ações serão necessariamente reunidas. Art. 58. A reunião 

das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão 

decididas simultaneamente. Art. 59. O registro ou a distribuição da petição 

inicial torna prevento o juízo. No caso, verifica-se que as demandas se 

tratam do mesmo objeto (cobrança de fatura na unidade consumidora n. 

6/288535-8), mesmas partes e mesma causa de pedir e pedido. Registro 

que o artigo 323, do Código de Processo Civil possibilita a inclusão das 

faturas vincendas no curso do processo. Com tais considerações, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA de conhecer e julgar o pedido aviado no 

presente feito, em favor do juízo prevento, que conheceu da questão em 

primeira mão, o que faço notadamente com suporte nos artigos 55, 58 e 59 

do mesmo vigente Diploma Processual. Dito isto, determino a remessa dos 

autos para redistribuição ao SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL- JUIZ 

TITULAR I, com as homenagens de estilo. Determino o cancelamento da 

audiência de conciliação. Às providências. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001904-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES CORREIA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUZA ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT21520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVES E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001904-57.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EURIPEDES CORREIA DE FREITAS REQUERIDO: ALVES E 

CIA LTDA - ME 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 DE 

COBRANÇA DE CHEQUES proposta por EURIPEDES CORREIA DE FREITAS 

em desfavor de ALVES E CIA LTDA – ME. Em síntese, sustenta o 

reclamante que é credor da parte reclamada, em relação a seis cheques, 

no valor total de R$ R$ 16.150,00 (dezesseis mil cento e cinquenta reais), 

devidamente composto do principal acrescido de multa, juros e correção 

monetária. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Primeiramente 

afasto as preliminares de extinção do feito e de inépcia, tendo em vista ser 

totalmente descabidas, haja vista que os requisitos essenciais da ação 

foram preenchidos. Por outro norte, observa-se que a parte autora não 

apresentou nenhuma fundamentação (causa de pedir) acerca do negócio 

que deu origem ao título prescrito, requisito essencial ao ajuizamento da 

ação pelo rito ordinário. Logo, impõe-se a improcedência da ação de 

cobrança. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DE COBRANÇA. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. DEMONSTRAÇÃO. 

NECESSIDADE. SÚMULAS N. 7 e 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Na 

ação de cobrança prevista no art. 62 da Lei nº 7.357/1985 - hipótese dos 

autos - é imprescindível a demonstração da causa debendi, não apenas 

porque o cheque já perdeu sua natureza cambial, mas porque o referido 

dispositivo legal é claro ao afirmar que tal ação deve ser 'fundada na 

relação causal'" (AgRg no REsp n. 1.104.489/RS, Relator Ministro MARCO 

BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 18/6/2014). 2. Na 

espécie, a Corte de origem concluiu não ter a autora comprovado a 

existência de relação negocial entre as partes. Para se adotar 

entendimento diverso, seria imprescindível a análise de provas, 

providência inviável em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ). 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 

681278 MT 2015/0060819-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 14/08/2017) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CHEQUES PRESCRITOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte 

Superior possui entendimento firmado de que o nome atribuído à ação é 

irrelevante para a aferição da sua natureza jurídica, que tem a sua 

definição com base no pedido e na causa de pedir. 2. Não tendo o autor 

apresentado nenhuma fundamentação (causa de pedir) acerca do 

negócio que deu origem ao título prescrito, requisito essencial ao 

ajuizamento da ação pelo rito ordinário, impõe-se a improcedência da ação 

de cobrança. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no 

AREsp n. 778.247/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 28/6/2016, DJe 3/8/2016.) Recurso Inominado nº.: 

1000566-45.2016.8.11.0015 Origem: Juizado Especial Cível de Sinop 

Recorrente(s): JEFERSON LIMA DA SILVA Recorrido(s): C.M COMERCIO 

DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Data do Julgamento: 17/06/2019 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUES PRESCRITOS – 

SENTENÇA DE PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

REFORMA PARA IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO 

DA ORIGEM DA DÍVIDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI - 

SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO 

PROPOSTA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A sentença deve ser 

reformada para improcedência, Isso porque o STJ tem entendido 

atualmente pela necessidade da comprovação da origem da dívida nas 

ações de cobrança, devendo ser demonstrada a causa debendi. Recurso 

conhecido e provido para julgar improcedente a pretensão inicial. (N.U 

1000566-45.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/06/2019, 

Publicado no DJE 18/06/2019) Ante o exposto, julgo improcedente a 

pretensão contida na peça inicial, a teor do que dispõe o 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. 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 
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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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Processo Número: 1021755-19.2019.8.11.0001
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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: 1021755-19.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos etc. Trata-se de Embargos Declaratórios manejados 

contra a sentença proferida nestes autos. Insta registrar que as questões 

suscitadas são provenientes de discordância meritória, especialmente 

porque não houve qualquer erro na sentença, já que não houve 

comprovação de que as mesmas estavam sendo discutidas judicialmente, 

sendo certo afirmar que os fundamentos da r. sentença foram claramente 

expressos no decisum agora atacado. Portanto não existe qualquer 

omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 

1.022 do Código de Processo Civil. 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: 1000835-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSUEL SANTOS DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA FRANCO DA SILVA OAB - MT23466-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS OAB - SP23134 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000835-87.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MAXSUEL SANTOS DE AZEVEDO REU: ITAU UNIBANCO S/A 

CUIABÁ, 9 de abril de 2020. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do 

art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se RECLAMAÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por MAXSUEL SANTOS DE 

AZEVEDO em face ITAU UNIBANCO S.A As partes efetuaram composição 

amigável, conforme movimento ID. 29190683; 30523452; bem como a 

requerida conforme Id n° 29749047 demonstra que baixou a restrição do 

serasa; e efetuou o pagamento no valor R$ 4.000,00 (quatro mil). 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: 1014324-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA SOUTO SPANEVELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014324-31.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: AMANDA SOUTO SPANEVELLO REQUERIDO: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 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 DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS e MORAIS proposta por AMANDA SOUTO 

SPANEVELLO em desfavor de ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

NACIONAL GAZIN LTDA 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 parcial 

assiste à parte autora. 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 no artigo 336 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. A requerente 

sustenta que adquiriu consórcio, em 07/01/2013.Alega, contudo, quando 

do encerramento do grupo, não recebeu os valores devidos. O valor das 

parcelas correspondia no valor de R$ 502,90 (quinhentos e dois reais e 

noventa centavos), sendo pagas no período de Janeiro/2013 a 

Junho/2013, conforme comprovantes de pagamentos. A partir do mês de 

Julho/2013 a Requerente deixou de realizar os pagamentos, tornando-se 

desistente, sendo que na época, em contato com a Requerida, foi 

informado que somente após o encerramento do grupo os valores 

poderiam ser ressarcidos, razão pela qual, a Requerente aguardou todo o 

período para o recebimento. Aduz que, em 18.12.2018 a Requerida 

depositou apenas o valor de R$ 1.585,41 (um mil quinhentos e oitenta e 

cinco reais e quarenta e um centavos), sem especificar quais taxas foram 

descontados; Por fim, em razão do ocorrido, pretende receber 

indenização por danos morais, dando a causa o valor de R$ 14.653,78. A 

requerida por sua vez em contestação aduz que o autor adquiriu um 

consórcio, no plano de 72 meses, grupo 131,cota 14-01. Até os dias 

atuais foram pagas 5 parcelas de R$ 502,90, o que totaliza o montante de 

R$ 2.514,50 (da seguinte forma: Fundo Comum R$ 1.668,62, Taxa de 
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Administração R$ 586,66,Fundo de Reserva R$ 119,02 e Seguros 

R$140,20). Que autora, foi desclassificado em razão da falta de 

pagamento das parcelas. Dessa forma, considerando os descontos 

contratuais em relação a quebra de contrato que foi devolvido o valor de 

R$1.585,41.Destaca-se que autora recebeu e assinou, dando 

concordância, aos valores supracitados. Não havendo o que se falar 

agora em eventual irregularidade no cálculo ou insuficiência de valores. 

Analisando detidamente os autos, verifico que restou incontroverso o fato 

que a parte autora efetuou o pagamento de apenas, totalizando a quantia 

de R$ 1.585,41 (um mil quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e um 

centavos). Foi excluída do grupo por inadimplência, estando o contrato 

rescindido, considerando que o último pagamento foi realizado em 

18.12.2018 e agora busca a restituição dos valores pagos. Assim, a 

restituição parcial dos valores pagos pela parte autora, devidamente 

comprovados e após abatidas as taxas contratuais, é a medida que se 

impõe. Da taxa de administração No caso, restou fixada a taxa de 

administração em 13%, como se extrai do negócio jurídico firmado entre as 

partes. Não há olvidar que atualmente a taxa de administração é 

regulamentada pelo BACEN, que recebeu, da Lei 8.177/91, a competência 

para normatização das operações de consórcio. Aliás, o BACEN editou a 

Circular n. 2.766/97, que assevera, in verbis: Art. 34. A taxa de 

administração será fixada pela administradora no contrato de adesão do 

consorciado, devendo ser fixado mesmo percentual para todos os 

participantes do grupo, sendo vedada sua alteração para maior durante o 

prazo de duração do grupo. § 1º. As associações de fins não lucrativos 

somente poderão cobrar as despesas efetivas e comprovadamente 

realizadas com a gestão do grupo. Partindo dessas premissas, é certo 

que há que se falar em possibilidade de limitação da taxa de 

administração, nos percentuais fixados no art. 42 do Decreto 70.951/72, 

devendo o consumidor se sujeitar ao que restou acordado no contrato. 

Portanto, observa-se que em 18.12.2018 a Requerida depositou o valor de 

R$ 1.585,41 (um mil quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e um 

centavos), sem especificar a forma de cálculo, e quando questionado, foi 

informado que fora realizado de acordo com o contrato. Autor demonstra 

que efetuou pagamento o valor de 05 parcelas de R$ 502,90, o que 

totaliza o montante de R$ 2.514,50;. É certo, todavia, que eventual abuso 

poderá ser atacado pelo Poder Judiciário, situação jurídica que não se 

vislumbra no caso. Nesse sentido, recente decisão do Superior Tribunal 

de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO 

DE CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIMITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "As administradoras de 

consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos 

termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco 

Central, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade da taxa 

contratada superior a 10% (dez por cento)" (REsp 1.114.606/PR, Relator 

Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, processado com base 

no rito dos recursos representativos da controvérsia - CPC, art. 543-C). 2. 

Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ - AgRg no REsp: 

1105493 RS 2008/0255598-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de 

Julgamento: 13/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

02/09/2013) Da multa penal Na espécie, incabível a aplicação da cláusula 

penal por desistência. Isso porque se trata de consórcio de longa 

duração, em que houve o pagamento de poucas parcelas e, ainda, como é 

cediço, possível a substituição do consorciado, já que houve desistência 

logo após o seu início. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. CONSÓRCIO. PRESCRIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, 

INC. II DO CPC. É da parte ré o ônus da prova dos fatos alegados na 

petição inicial, já que lhe incumbe provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor, nos termos do art. 333, inc. II do CPC. Se o réu 

não juntou o documento comprovando o encerramento do grupo, para a 

que a sua argüição de prescrição fosse apreciada, não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, ficando afastada a alegação de prescrição da 

ação de cobrança. JUROS MORATÓRIOS. Os juros moratórios são 

devidos apenas no caso de a administradora deixar de efetuar a 

devolução das parcelas, após o decurso do prazo contratual. Diante dos 

termos do contrato, elaborado pela própria administradora do consórcio, 

incabível a sua pretensão de desconsideração do que foi pactuado, para 

fins de incidência do disposto no art. 219 do CPC. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. A correção monetária dos valores pagos deve ser feita 

desde a data dos desembolsos pelo autor, de acordo com o IGP-M. 

CLÁUSULA PENAL (REDUTOR). É inviável a dedução dos valores relativos 

à cláusula penal, visto que não demonstrado eventual dano sofrido pela 

administradora com a saída do consorciado. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. 

Conforme entendimento atual do STJ, não há limite para fixação da taxa de 

administração. Contudo, diante da ausência de juntada do contrato, e por 

incontroverso, resta limitada a taxa de administração em 7%, conforme 

pedido pelo autor. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ainda que singelo o 

trabalho do patrono da parte, os seus honorários devem retribuí-lo com 

dignidade. Apelação Cível desprovida. Recurso Adesivo desprovido. 

(Apelação Cível Nº 70052097029, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em 09/05/2013) 

Entretanto, verifico a partir do extrato analítico trazido pela parte 

reclamada que não houve qualquer dedução acerca de multa penal, já que 

a descrição do referido item no campo valores está “zerada”. Do seguro 

de vida contratado. A partir dos termos do contrato assinado pela parte 

autora, veja-se que o seguro de vida contratado pelo grupo de consórcio, 

e aderido pelo autor ao assinar a proposta de adesão, em que figura a ré 

como mera estipulante, visa exclusivamente os objetivos do próprio grupo 

de consórcio, já que sua finalidade é a quitação do plano em caso de 

morte do consorciado. Logo, Portanto, o autor não tem direito à restituição 

do prêmio de seguro de vida em grupo. Da taxa de adesão O artigo 1, do 

contrato de adesão, faculta à Administradora cobrar da consorciada, no 

ato da formalização de sua adesão ao grupo a taxa de adesão. Os 

tribunais têm reconhecido a legitimidade da retenção da taxa de adesão, 

como adiantamento da taxa de administração, não sendo, pois, restituível. 

Vejam-se os seguintes julgados: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA 

DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO POR 

INTEMPESTIVIDADE. EQUIVOCO DECISÓRIO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO 

NO ARTIGO 1.065 DO NCPC QUE ALTERA A PREVISÃO DO ARTIGO 50 

DA LEI 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE INTERROMPE O 

PRAZO RECURSAL. RECURSO INOMINADO TEMPESTIVO. AÇÃO DE 

REVISÃO DE VALORES PAGOS. CONSÓRCIO. CONTRATO ANTERIOR À 

LEI 11.785/08. ENCERRAMENTO DO GRUPO. PAGAMENTO REALIZADO 

NA VIA ADMINISTRATIVA. DEDUÇÃO DO VALOR DE TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO, TAXA DE ADESÃO E SEGURO. POSSIBILIDADE, 

CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. FUNDO DE RESERVA QUE É 

PASSÍVEL DE RESTITUIÇÃO. Legalidade da taxa de administração fixada 

em patamar superior a 10%, conforme entendimento uniformizado do STJ. 

A cláusula penal, em conformidade com o entendimento uniformizado do 

STJ, é lícita, cuja origem repousa no Código Civil e é recebida pelo Código 

de Defesa do Consumidor, cumprindo a finalidade não só de pré-fixar as 

perdas e danos, mas também de estimular o cumprimento do contrato, o 

que interessa à harmonia jurídica. Fundo reserva restituível, nos termos da 

súmula 15 das Turmas Recursais. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO 

INFRINGENTE, PARA DAR CONHECER DO RECURSO INOMINADO E NO 

MÉRITO DAR PARCIAL PROVIMENTO. (TJRS, Embargos de Declaração Nº 

71007020423, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 31/10/2017). Portanto, o pedido da 

parte autora não encontra respaldo legal quanto à restituição da taxa de 

adesão, devendo ser indeferida a sua pretensão de receber em 

restituição a quantia, porque a cobrança dessa taxa é contratual, legal e 

reconhecida pela jurisprudência.descontada a Taxa de Administração 

(13%), devidamente reconhecida pela pátria jurisprudência, no valor de R$ 

541,69 (quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos), 

contudo, a Autora só recebeu o valor de R$ 1.585,41 (um mil quinhentos e 

oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos), sendo assim, é devido um 

saldo remanescente de R$ 2.039,79 (dois mil e trinta e nove reais e 

setenta e nove centavos); Danos morais Em que pese as razões 

apresentadas, entendo que não há como reconhecer que a parte autora 

passou a conviver com uma situação inesperada que lhe causou 

constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações. Ora, a 

espécie não revela qualquer situação excepcional que autorize 

reconhecer que o evento danoso tenha ultrapassado a linha do mero 

aborrecimento, mormente porque o conflito foi gerado com base em 

cláusulas contratuais que, por sua vez, encontra oscilação na 

jurisprudência pátria. Considerando que resta uma diferença de R$ 

2.039,79 (dois mil e trinta e nove reais e setenta e nove centavos), o valor 

deve incidir juros de mora a partir de 18.12.2018, conforme demonstrativo 

de correção trazidos autos, o valor de R$ 2.326,89 (dois mil trezentos e 

vinte e seis reais e oitenta e nove centavos). Logo, o montante a ser 

restituído ao autor, após a devida dedução das parcelas relativas à taxa 

de administração e seguro contratado, totaliza R$ 2.326,89 (dois mil 

trezentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos),em sua forma 

simples, posto não ficar demonstrado a má-fé da demandada. 
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DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a reclamada ao 

pagamento à parte autora da quantia R$ 2.326,89 (dois mil trezentos e 

vinte e seis reais e oitenta e nove centavos),, corrigidos monetariamente 

pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., ambos a partir da citação, conforme 

disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN , 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. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002103-79.2020.8.11.0001

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:

MARCOS RODOLFO DE SIQUEIRA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002103-79.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME 

REQUERIDO: MARCOS RODOLFO DE SIQUEIRA PEREIRA CUIABÁ, 8 de 

abril de 2020. VISTOS Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. Trata-se de Ação de 

Cobrança, proposta por SISTEMA DE ENSINO SÃO BENEDITO LTDA em 

face MARCOS RODOLFO DE SIQUEIRA PEREIRA. Em audiência de 

conciliação (ID n° 30102399), as partes realizaram uma acordo. Onde 

ficou pactuado que a reclamada pagamento à Reclamante no valor de R$ 

8.280,00 (oito mil duzentos e oitenta reais), realizadas em 12 (doze) 

parcelas de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), todo dia 20 de cada 

mês sendo a primeira no dia 20.03.2020, a serem depositados pela parte 

Promovida na conta bancária da parte Promovente. 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 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: 1005186-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSNIVAL NUNES BUENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-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: 1005186-06.2020.8.11.0001. 

AUTOR: JOSNIVAL NUNES BUENO REU: AZUL LINHAS AEREAS Vistos 

etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. As partes 

efetuaram composição amigável, conforme ID 31492756. 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: 1015995-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARIA DA CONCEICAO GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015995-89.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLEIDE MARIA DA CONCEICAO GOUVEIA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. I. RELATÓRIO Dispenso o relatório, com base 

no art. 38 da Lei 9099/95. II. MÉRITO Cuida-se de embargos de declaração 

em que a parte embargante alega que houve obscuridade na sentença 

embargada. Neste sentido, aduz que a sentença não considerou a 

existência do vínculo jurídico entre as partes, uma vez que não analisou 

as provas colacionadas na defesa (telas de sistema), as quais teriam 

eficácia probatória suficiente para comprovar o vínculo contratual. Ainda, 

no que tange aos danos morais, sustenta que não houve a 

fundamentação adequada capaz de ensejar a condenação. No presente 

caso, as telas juntadas aos autos, sozinhas, não tiveram o condão de 

demonstrar a relação jurídica entre as partes. O dano moral foi 

devidamente fundamentado. Insta salientar que os Embargos Declaratórios 

têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, caráter 

substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao artigo 48, da 

Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela embargante, 

urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. No caso em análise 

não há que se falar em omissão, tendo em vista que o juízo não precisa se 

pronunciar sobre todos os fatos trazidos à baila e sim, somente sobre 

aqueles que formaram seu convencimento, portanto, não há que se falar 

em omissão. Neste sentido, dispõe o Código de Processo Civil: Artigo. 371. 

O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do 

sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da 

formação de seu convencimento. No mesmo sentido, seguindo a 

orientação do código processual, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: O 

julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas 

pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a 

decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões 

capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão 

recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem 

embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre 

determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. 

(STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi 

(Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 - 

Informativo 585). Portanto, vislumbro que não existe qualquer omissão, 
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contradição ou obscuridade no ato decisório. O que pode haver é a 

discordância da parte embargante com o posicionamento adotado na 

decisum. Outrossim, da análise minuciosa dos embargos, denota-se que a 

embargante pretende a discussão do mérito da ação. Sendo assim, é por 

meio do recurso adequado que a parte postulante deve buscar a reforma 

da decisão, não constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal 

fim. III. DISPOSITIVO Isto posto, OPINO POR CONHECER dos presentes 

Embargos Declaratórios, contudo, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA, nos 

termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 9.099/1995, mantendo, na 

íntegra, a decisão prolatada. 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 DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito, para fins de homologação, de acordo com o artigo 

40 da Lei nº 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: 1017286-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017286-27.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSENIL DOS SANTOS REQUERIDO: OI S.A Vistos etc., No 

caso, outro caminho não há a não ser acolher os embargos de 

declaração. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 

caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, 

houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. A parte embargante 

sustenta com razão que houve CONTRADIÇÃO, uma vez que verifica-se 

que sentença fora contraditória com relação aos honorários advocatícios 

e custas processuais. Analisando os autos, constato que a pretensão do 

embargante merece acolhimento. Ante o exposto, dou provimento para 

reconhecer a contradição passando-se a consta o dispositivo da 

sentença contida no ID 29730268 da seguinte forma, qual seja: Ante o 

exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 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 FONAJE. Julgo procedente o pedido contraposto no importe 

de R$ 301,58 (trezentos e um reais e cinquenta e oito centavos) devendo 

ser atualizado com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a 

partir do vencimento. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas.. Intimem-se. 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: 1013307-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON FERREIRA BENITES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGUENEY ALVES DOS REIS OAB - MT8324-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: 1013307-57.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDILSON FERREIRA BENITES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se 

de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença proferida nestes 

autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos Declaratórios têm a 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, caráter 

substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o 

artigo 1.023 do Código de Processo Civil: “Os embargos serão opostos, no 

prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, 

obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.” Em 

que pese os argumentos narrados pelo embargante, urge reconhecer a 

impropriedade do pleito recursal. 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). Com efeito, as 

questões suscitadas são provenientes de discordância meritória, 

mormente porque os fundamentos da r. sentença foram claramente 

expressos no decisum agora atacado. Portanto não existe qualquer 

omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 

1.022 do Código de Processo Civil. 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: 1016608-12.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

GIULIANE ZERWES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT25778/O (ADVOGADO(A))

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016608-12.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GIULIANE ZERWES REQUERIDO: DECOLAR.COM LTDA 

CUIABÁ, 17 de abril de 2020. Visto, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta por GIULIANE ZERWES em 

face de DECOLAR.COM LTDA. DAS PRELIMINARES – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR De início a empresa requerida arguiu preliminar da 

falta de interesse de agir, por entender que a autora não procurou 

solucionar o litígio primeiramente pela via administrativa. Em análise, decido 

por AFASTAR a preliminar, sob o argumento de que as esferas 

administrativa e judicial são independente, não havendo a necessidade de 

prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de demandas 

judiciais. DA ILEGITIMIDADE DA EMPRESA RÉ A requerida em defesa, 

arguiu preliminar da ilegitimidade da empresa ré, sob o argumento que a 

empresa que atua no ramo de intermediação repassando todas as 

informações que lhe foram repassadas pela empresa terceira. Em análise, 

decido por AFASTAR a preliminar arguida, por entender que nos autos ah 

documentos que comprovam relação jurídica entre as partes. Pois bem. Em 

síntese o autor alega que adquiriu por meio do site da Ré 

(DECOLAR.COM), passeio denominado “Jack Solo Tour of Luzes” que 

corresponde a um passeio de helicóptero pela cidade de Las Vegas / 

Nevada durante a noite, que incluía translado, pick ups e drop off hotéis. 

Conforme voucher a limusine estava marcada para buscá-la no hotel às 

20h25min, mas, o veículo não apareceu o que culminou na perda do 

passeio. Ofertada a conciliação, presentes as partes conforme ID. 

30154552, restou infrutífera. Em defesa a empresa requerida arguiu que 

os danos supostamente sofridos pela Autora, são de responsabilidade 

exclusiva de terceiro, que deixou de cumprir com a prestação de serviços 

contratados. A requerente impugnou a defesa da requerida, e ratificou os 

pedidos da inicial. 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. DO MÉRITO 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 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 

em decorrência da revelia da Ré, não há nos autos nenhuma prova hábil a 

comprovar a existência de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos 

dos direitos da autora à reparação dos danos. Ademais, a autora logrou 

êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seus direitos, arrolando à 

inicial o pacote turístico contratado para o dia 19/10/2019 as 20:25 e o 

comprovante de pagamento no valor de R$335,00 (trezentos e trinta e 

cinco reais). Sob esse contexto, verifica-se o ato ilícito da Ré, na 

negligência no lidar com a consumidora, na falha da prestação de serviço 

contratado, por culpa exclusiva sua, ante a ausência da limusine para 

buscá-la. Autor demonstra que efetuou compra dos serviços junto 

DECOLAR; Diante da inversão do ônus prova, caberia reclamada 

comprovar que serviço foi disponibilizado, ou prestado; O que não 

aconteceu; Trazendo autora expectativa e frustração de um serviço 

contratado e pago; porém não re4alizado pela requerida ante sua desídia; 

Esse comportamento viola os princípios basilares do direito do consumidor, 

bem como a política nacional de consumo, quando deixa de atender o que 

foi contratado, violando o dever de prevenir danos de ordem moral e 

material aos consumidores, consoante se extrai do artigo 6º, VI do CDC. E 

são exatamente nessas condutas que se concretiza a falha na prestação 

do serviço pela Ré, que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 

do CDC. Logo, tenho pela existência de falhas na prestação dos serviços 

da Ré, reconhecendo a ilicitude dos seus atos, nos termos dos artigos 186 

e 927 do C.C. 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, se a limusine fosse a buscá-la 

como lhe foi contratado, ou justificasse a ausência, os danos não teriam 

ocorrido. Tem-se, ainda, que nos moldes apresentados, extrai-se a 

vulnerabilidade dos Autores frente ao poderio econômico da Ré, que não 

demonstrou a legalidade da falha de prestação de serviço, ferindo os 

direitos basilares da consumidora, em especial o direito à informação clara 

e transparente sobre o serviço, com o esclarecimento de todas as suas 

peculiaridades. DO DANO DE ORDEM MORAL Assim, do estudo dos fatos, 

tem-se que o comportamento da Ré, sobre a falha de prestação de 

serviço contratada pela autora, não lhe prestou as devidas informações, 

ou o reembolso do pacote turístico não utilizado. Desta forma, configura 

ato ilícito que extrapola a esfera do mero dissabor, e configura danos de 

ordem moral e material. Na esfera da análise do dano moral, tem-se que a 

falha na prestação de serviço contratado, ausência injustificada e ao 

menos ofertado reembolso, constitui falha na prestação do serviço que 

enseja a responsabilização civil objetiva da empresa. Esse é o 

entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: RECURSO 

INOMINADO. AGÊNCIA DE VIAGENS. PACOTE TURÍSTICO . 

DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. NÃO REALIZAÇÃO DE 

PASSEIO PREVISTO NO CONTRATO (PRAIA DE MARAGOGI). AUSÊNCIA 

DE ORIENTAÇÃO AO CONSUMIDOR. DESCASO CARACTERIZADO. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 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. O descumprimento parcial do 

contrato, consistente na não realização de passeio previsto na 

programação previamente ajustada entre as partes, em viagem nacional, 

referente a passeio a praia de Maragogi, sem que tenha sido prestado 

qualquer informação ou orientação, fato que caracteriza descaso com os 

consumidores, configura falha na prestação do serviço e gera a 

obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e 

contratempos sofridos. Reduz-se o valor da indenização se fixado fora 

dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 

1001249-72.2017.8.11.0007, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 17/05/2018, Publicado no DJE 

18/05/2018). E, nesses moldes, tem-se que o dano moral é in re ipsa, e o 

nexo causal necessário está fartamente demonstrado com a negligência 

da Ré. DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS Ressalto que para a 

fixação do quantum indenizatório à título de 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 as 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Valor esse que 

entendo razoável na proporção de R$ 2.000,00 (Dois mil reais). DOS 

DANOS DE ORDEM MATERIAL 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 que a Autora demonstra que, a 

ausência injustificada, ensejou no cancelamento unilateral do pacote 

turístico contratado, no valor de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco 

reais),, referente ao pacote contratado e pago pelo autor,, conforme ID. 

26086089 ,. Assim, é flagrante o dano de ordem material, razão pela qual 

OPINO por reconhecer o direito dos Autores em reaver a quantia paga, no 

valor de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais), devendo o Réu ser 

condenado à restituir tal valor, na modalidade simples. Sob os danos 
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materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento. 

DISPOSITIVO ANTE AO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos formulados na inicial, para condenar a Ré no valor de R$ 

2.000,00 (Dois mil reais), à título de indenização por DANOS MORAIS, 

corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. CONDENO a empresa 

Ré à pagar a Autora o valor de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco 

reais), à título de indenização por DANOS MATERIAIS, corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação. REJEITO as preliminares arguida 

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 voluntário do débito 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021086-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CARLOS DE CARVALHO FILHO (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 SANTANDER (BRASIL) S/A (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: 1021086-63.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BENEDITO CARLOS DE CARVALHO FILHO REQUERIDO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc., No caso, outro caminho 

não há a não ser acolher os embargos de declaração. Isso porque, a teor 

do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. A parte embargante sustenta com razão que houve 

CONTRADIÇÃO, uma vez que verifica-se que sentença fora contraditória 

com relação aos honorários advocatícios e custas processuais. 

Analisando os autos, constato que a sentença fora contraditória apenas 

ao condenar a parte ao pagamento dos honorários e custas processuais, 

porém depois indicou a ausência da cobrança. Ante o exposto, dou parcial 

provimento para reconhecer a contradição passando-se a consta o 

dispositivo da sentença contida no ID 0450982 da seguinte forma, qual 

seja: Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 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 FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 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: 1019326-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019326-79.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Trata-se de Embargos 

Declaratórios manejados contra a sentença proferida nestes autos. 

Primeiramente, insta salientar que os Embargos Declaratórios têm a 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, caráter 

substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o 

artigo 1.023 do Código de Processo Civil: “Os embargos serão opostos, no 

prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, 

obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.” Em 

que pese os argumentos narrados pelo embargante, urge reconhecer a 

impropriedade do pleito recursal. 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). Com efeito, as 

questões suscitadas são provenientes de discordância meritória, 

mormente porque os fundamentos da r. sentença foram claramente 

expressos no decisum agora atacado. Portanto não existe qualquer 

omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. Ademais, insta 

registrar que sequer há pedido nos autos de designação de audiência de 

instrução e julgamento, motivo pelo qual deve ser julgado improcedente os 

embargos de declaração. Isto posto, CONHEÇO dos presentes Embargos 

Declaratórios, contudo, JULGO-OS IMPROCEDENTES, ante a ausência dos 

requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 

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 
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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: 1002393-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MICHELINI SCHUTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS OAB - MT12549-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: 1002393-94.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LARISSA MICHELINI SCHUTZ REQUERIDO: VIVO S.A. 

CUIABÁ, 13 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 LARISSA MICHELINI SCHUTZ em face 

de TELEFÔNICA BRASIL S.A. DA PRELIMINAR DA INEXISTÊNCIA DE 

PRETENSÃO RESISTIDA De início a requerida, em defesa arguiu preliminar 

da inexistência da pretensão resistida, por entender que apesar da autora 

alegar propaganda enganosa, não demonstrou o requisito 

consubstanciando no interesse de agir. Em análise, decido por AFASTAR 

a preliminar arguida, visto que os documentos acostados nos autos pela 

autora são suficiente para a propositura da ação. A requente alega que 

ser cliente da Requerida, sendo que até a data de 18/01/2020 fazia uso do 

plano vivo controle novo com 2,5GB de internet, pelo valor de R$ 27,99. No 

dia 19/01/2020, visando contratar um plano com maior franquia de dados, 

entrou no site da Requerida e adquiriu um pacote com internet de 5GB, 

pelo valor de R$ 37,99. No entanto, ao realizar o acesso no site da 

Requerida, deparou-se com um pacote diverso, tendo apenas 2Gb de 

internet. Ofertada a conciliação, restou infrutífera. A requerida em defesa, 

arguiu que a divergências nos planos e nos valores apresentando nos 

print de tela acostados nos autos pela autora. Dessa forma, trata-se de 

ofertas distintas e incompatíveis. E sequer buscou na inicial o cumprimento 

da oferta, tendo como único objetivo o pagamento de indenização. A 

requerente não impugnou a defesa apresentada pela requerida. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO Superadas essas nuances, analisando o 

processo, verifico que 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, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO 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, 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 nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, 

VIII, principalmente considerando que o Requerida teria maior facilidade de 

comprovar a propaganda enganosa sofrida. Ressalta-se ainda, que 

apesar da sistemática do CDC imponha interpretação mais favorável ao 

consumidor, ante sua hipossuficiência, a prova documental trazida pela 

própria parte. A inversão do ônus da prova, que é técnica de julgamento, 

não se confunde com a ausência de indícios mínimos de prova, que devem 

existir no feito onde se pretende atribuir defeito na prestação de serviço. 

Importante consignar que após a contestação, a Autora deixou de 

impugnar as provas trazidas pela requerida; DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Para que a Ré seja responsabilizada civilmente, 

faz-se necessária a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, nexo 

causal e dano. Da análise dos fatos, vê-se que, neste processo 

específico, a Ré demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao 

direito do Autor. O cerne da questão se resume quanto contratação de 

plano da primeira oferta continha 5GB de internet, com valor de R$ 37,99, 

e o plano da segunda tela, com 2GB de internet, pelo valor de R$ 32,99. 

Conquanto fato das provas terem sido apresentadas a partir de duas 

plataformas distintas e o fato da ausência de relação entre os planos; 

contudo, a autora informa que a internet não está sendo entregue da 

forma contratada,. Pois bem. Apesar de a parte autora alegar que foi 

vítima da má prestação dos serviços da Reclamada, tal não merece 

prosperar, quando se observa que não faz provas de suas alegações, 

uma vez que os documentos arrolados nos autos, não são suficientes 

para demonstrar a falha na prestação do serviço por propaganda 

enganosa. Friso que o requerente não comprovou a contratação de 5GB. 

Ressalto que não há protocolo, pedido de vistoria, laudo técnico da 

requerida que indique que serviço contratado é diverso do ofertado pela 

demandada; Analisando os autos verifico que a Requerida, em defesa, 

alega inexistência dos danos morais, bem como pontua o verdadeiro plano 

contratado pela requerente, trazendo aos autos prints de telas. 

Consequentemente, cumpriu o ônus probatório do artigo 373, II do CPC.. 

As faturas trazidas nos autos, ressalta a contratação serviços VIVO 

CTRL DIGITAL – 2GB_, pelo valor de R$ 32,99, conforme a fatura com 

vencimento em 10/02/2020, o que corrobora com a arguição do 

demandado. Consequentemente, ausente um dos requisitos da 

responsabilidade civil, não há que se falar em indenização, posto que não 

restou comprovada a ausência da propaganda enganosa praticada pela 

requerida. Verifico que a parte Autora realmente não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito 

de ser indenizado por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, uma vez que os PRINTS de tela não foram 

suficientes para comprovar contratação serviços ofertado. Assim, 

incabível acolher a pretensão do autor. Vejamos a jurisprudência: ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUÍZA 

RELATORA PATRÍCIA CENI Recurso Inominado nº . : 

0037561-14.2019.811.0001 – JA- PROJUDI Origem: Sexto Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Recorrente(s): NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A 

Recorrido(s): AMANDA ELIZA DE LIMA MENEGHELLI Juíza Relatora: Dra. 

Patrícia Ceni Data do Julgamento: 03/12/2019 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PARTE RECLAMANTE ALEGA FALHA NO 

SERVIÇO DE INTERNET – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA DA 

SENTENÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO – DANO MORAL INOCORRENTE – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Trata-se de recurso interposto contra 

sentença que julgou parcial procedente os pedidos formulados na inicial. 

No caso em comento, a parte Recorrente requer reforma da sentença, 

tendo em vista que não restou comprovados os fatos arguidos na 

exordial, bem como não há o que se falar em indenização pelos danos 

morais sofridos, ante a ausência de provas ao que tange a alegada falha 

no sinal do serviço de internet contratada. Desta forma, verifico que a 

parte Autora realmente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizado por 

danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, uma vez que os PRINTS de tela não foram suficientes para 

comprovar a medição de qualidade do sinal, bem como o protocolo 

informado sequer existe no sistema da reclamada. 2 ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUÍZA 

RELATORA PATRÍCIA CENI Ainda mais, verifica-se que a autora poderia 

facilmente ter colacionado outras prova com fim de demonstra a falha nos 

serviços de internet , contudo, não o fez. Ressalta-se ainda, que apesar 

da sistemática do CDC imponha interpretação mais favorável ao 

consumidor, ante sua hipossuficiência, a prova documental trazida pela 

própria parte Autora não demonstra que ela possui o melhor direito e, 

mesmo em sendo invertido o ônus da prova, este benefício não pode 

vendar os olhos do juiz para que este, ao apreciar a prova dos autos, 

decida de forma desfavorável ao réu, quando as provas são 

inconscientes em relação ao fato contra ele alegado. A inversão do ônus 

da prova, que é técnica de julgamento, não se confunde com a ausência 

de indícios mínimos de prova, que devem existir no feito onde se pretende 

atribuir defeito na prestação de serviço. Desta forma, não há que se falar 

em dano. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do 

artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. Recurso conhecido e improvido. Por essas 

razões, não há que se falar em indenização por danos morais, razão pela 

qual OPINO por julgar improcedentes os pedidos formulados pela Autora. 

Logo, não há nos autos mínima comprovação da alegada falha na 

prestação do serviço do réu, e a prova da contratação trazida nestes 

autos, por si só, é suficiente para afastar a pretensão autoral. 

DISPOSITIVO: ANTE AO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 
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formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15; AFASTO a 

preliminar arguida; REJEITO condenação autora, em litigância de má-fé; 

uma vez que autora baseada sua relação de consumo, não usa de 

inverdade para obter benefício; 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: 1015717-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR BATISTA ORTEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015717-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADEMAR BATISTA ORTEGA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de 

Embargos Declaratórios manejados contra a sentença proferida nestes 

autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos Declaratórios têm a 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, caráter 

substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o 

artigo 1.023 do Código de Processo Civil: “Os embargos serão opostos, no 

prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, 

obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.” Em 

que pese os argumentos narrados pelo embargante, urge reconhecer a 

impropriedade do pleito recursal. 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). Com efeito, as 

questões suscitadas são provenientes de discordância meritória, 

mormente porque os fundamentos da r. sentença foram claramente 

expressos no decisum agora atacado. Portanto não existe qualquer 

omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. Ademais, insta 

registrar que o documentos acostado aos autos pela parte Embargante 

fora juntada após o encerramento da instrução processual, estando, 

portanto, precluso o direito de o fazê-lo. Isto posto, CONHEÇO dos 

presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS IMPROCEDENTES, 

ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil. 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: 1016374-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA LINETH ANEZ PARADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (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: 1016374-30.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BRENDA LINETH ANEZ PARADA REQUERIDO: ENERGISA 

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 31512792. 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: 1014836-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014836-14.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCELIA MENDES DA SILVA REQUERIDO: MATOS 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA CUIABÁ, 28 de abril de 

2020. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 545 de 586



INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por LUCELIA MENDES DA SILVA em desfavor de MATOS 

COMÉRCIO DE PERFUMES E COSMÉTICOS LTDA. 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. 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. Em 

análise aos autos, vislumbro que a parte Reclamante deixou de 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação após a contestação. 

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. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, 

alegando que não reconhece os débitos oriundos da contratação. 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, sequer foram impugnados. A reclamada 

apresentou nos autos demonstrativos de pedidos de produtos, 

devidamente assinado pela parte autora (ID nº 27258176), comprovando 

que a parte autora é revendedora autônoma da marca “O BOTICÁRIO” da 

qual a Requerida é franqueada, bem como demais documentos que 

legitimam a cobrança, bem como a consequente negativação em razão da 

inadimplência de várias faturas. Ademais, desnecessária a realização de 

perícia grafotécnica posto que a notória semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados pela reclamada e os 

apresentados na inicial dispensa aludido recurso, e a autora não impugnou 

os documentos. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Por outro lado, acolho 

parcialmente o pedido contraposto da reclamada em reaver seu crédito no 

referente à soma das faturas em aberto, no valor de R$ 132,52 (cento e 

trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos), conforme demonstrativo 

de débitos. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as 

provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé 

da reclamante, nos termos do artigo 80, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, e ACOLHO parcialmente o 

pedido contraposto, determinando que a parte autora pague à reclamada o 

valor de R$ 132,52 (cento e trinta e dois reais e cinquenta e dois 

centavos),, referente ao total de faturas de pedidos inadimplidos, e o faço, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) 

do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com 

fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 

FONAJE. 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 o autor efetue o pagamento após o trânsito em 

julgado e havendo concordância do requerido, 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: 1012324-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DA COSTA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT27086/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012324-24.2020.8.11.0001. 

AUTOR: PAULO ROBERTO DA COSTA JUNIOR REU: VIA VAREJO S/A, 

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. CUIABÁ, 27 de abril de 2020. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Trata-se AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS, proposta por 

PAULO ROBERTO DA COSTA JÚNIOR, em face de CASAS BAHIA, e 

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. As partes efetuaram composição 

amigável, conforme I.D nº. 31468920; Acordo firmado em 20 de abril de 

2020, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); ANTE AO 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 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 PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017423-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE SALES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
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CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017423-09.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FELIPE SALES DE ALMEIDA REQUERIDO: BRADESCARD 

ELO PARTICIPACOES 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 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. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por FELIPE SALES DE 

ALMEIDA em face BANCO BRADESCARD S/A. A parte autora requereu a 

inversão do ônus da prova. 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. Posto isso, inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente. Passo a analisar o mérito. Compulsando os 

autos, constato que a pretensão do requerente não merece acolhimento. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que não reconhece o débito oriundo da 

negativação. 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. Ademais, o autor não produziu contraprova dos 

documentos acostados ao feito. Em defesa a Reclamada demonstrou que 

a reclamante possui vínculo jurídico com a mesma, o que pode ser 

atestado pelos documentos trazidos com a defesa, especialmente, 

Proposta de Adesão devidamente assinada pela parte Autora, não sendo 

impugnada a assinatura pela mesma. 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. 

Neste sentido: RECURSO INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO ? 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO ? ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA ? COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM 

DO DÉBITO NEGATIVADO ? JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS 

PESSOAIS ? IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E CONDENAÇÃO EM 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ? INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE ? 

PRETENSÃO DE PERÍCIA ? ASSINATURAS IDÊNTICAS ? DESNECESSIDADE 

DE PERÍCIA ? LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA ? SENTENÇA 

MANTIDA ? PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. 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.Diante da 

comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada 

do contrato, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção 

ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui 

exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado. Inexiste 

pressuposto para realização de perícia grafotécnica quando a assinatura 

aposta no contrato é idêntica à assinatura aposta na procuração juntada 

com a inicial.Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as 

assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência, 

inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé.Sentença 

mantida.Recurso desprovido. (N.U 1002858-66.2017.8.11.0015, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

19/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019) 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 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: 1010828-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL BATISTA MARTINS (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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010828-91.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SAMUEL BATISTA MARTINS REQUERIDO: VIVO S.A. 

CUIABÁ, 27 de abril de 2020. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Passo a analisar. Trata-se de 

Embargos Declaração manejados por TELEFÔNICA BRASIL S.A em face 

sentença, que julgou procedente pedidos do autor SAMUEL BATISTA 

MARTINS. “ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos da exordial para DECLARAR AINEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO aqui discutido : A) Determinar que a reclamada, proceda, no 

prazo máximo de 05 (dias), ACONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA 

SENTENÇA, o CANCELAMENTO DAS INSCRIÇÕES NO CADASTRO DE 

MAUS PAGADORES, sob pena de multa fixa de R$ 200,00 (duzentos 

reais). B) CONDENAR a reclamada, a pagar a títulode DANOS MORAIS à 

parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), forte nos artigos no 

art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção 

monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso. C) REJEITO todas as preliminares arguidas pela requerida,; 

Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das custas 
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processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei n.º9.099/95). À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do6º Juizado para apreciação e homologação de acordo 

com oartigo 40 da lei 9.099/95.” A requerida ora Embargante, ao opor 

Embargos de Declaração, suscitou possível omissão e contradição, por 

entender que o projeto de sentença prolatado, e homologado fora omisso 

por nao considerar as telas aportadas. Segundo a Embargante, a 

sentença deixou de considerar as telas sistêmicas, que já vem sendo 

considerada pelos tribunais como prova legitima. Analisando os autos, 

constato que não houve qualquer erro formal na sentença, visto que 

apreciou os documentos e pedidos. Assim, incabível acolher o pedido. 

Nesse sentido, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. 

OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Incabíveis os embargos 

de declaração se inexiste omissão, obscuridade ou contradição no 

acórdão embargado. 2. A Súmula n. 288 do STF é aplicável sempre que 

faltar ao agravo de instrumento para subida de recurso especial peça 

essencial à compreensão da controvérsia. 3. A contradição ensejadora de 

declaratórios somente é aquela ocorrida no bojo do julgado impugnado, i. 

e., a discrepância existente entre sua fundamentação e conclusão. 4. Em 

recurso especial, caberão embargos de divergência, e não embargos de 

declaração, das decisões da Turma que divergirem entre si ou de decisão 

da mesma Seção. 5. Embargos de declaração rejeitados. EDcl no AgRg no 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 675.267 - DF (2005/0066145- 3) – Rel. 

MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - 2ª Turma do Superior Tribunal de 

Justiça – Julg. 03/11/2005. Entendo, portanto, que não há, no projeto 

sentença, omissão, obscuridade, contradição ou erro material 

propriamente dito, mas pretensão de reforma, o que não é permitido por 

meio de embargos de declaração. Eventual discordância com o teor do r. 

projeto, com o mérito da sentença propriamente dito, deverá ser 

formalizada à título de recurso competente. ANTE AO EXPOSTO, com 

fulcro no artigo 1.022, do CPC/15, OPINO conhecer os Embargos de 

Declaração e julgar IMPROCEDENTES, permanecendo o r. projeto de 

sentença em todos os seus termos. 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 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 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 PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019683-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CEZARINA MARIA DE TOLEDO (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:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(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: 1019683-59.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CEZARINA MARIA DE TOLEDO REQUERIDO: FINANCEIRA 

ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 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 

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. Atendendo aos termos 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE DANOS MORAIS movida por CEZARINA MARIA DE TOLEDO em 

face FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO. Compulsando os autos verifica-se que a parte reclamante 

pediu a desistência da ação, ID 28952246. Entretanto, o reclamado já havia 

sido citado, bem como, apresentado sua contestação no ID 28887594, 

inclusive juntando farta documentação que comprova a relação contratual 

entre as partes, e ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. Apesar 

do artigo 51,I da Lei n.º 9.099/95, definir que a ausência do autor à 

qualquer audiência do processo 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”. É de conhecimento comum de todos, principalmente dos Nobres 

Colegas Magistrados, que no exercício da jurisdição somos desafiados a 

identificar qual das partes é realmente a vítima, visto que, todos os dias 

uma avalanche de ações judiciais que tem por objeto fraudes e 

negativações indevidas se aportam no judiciário. Ora, não podemos fechar 

os olhos para a realidade da clientela dos Juizados Especiais, onde 

astutos advogados formulam petições genéricas, e ao primeiro sinal de 

improcedência ou condenação por litigância de má-fé, atravessam pedidos 

de desistência da ação ou não comparecem à audiência com seus 

clientes. Contudo, na busca de preservar a segurança jurídica para ambas 

as partes, autor e réu, não se pode aplicar o artigo 51, I da Lei n.º 

9.099/95 de forma deliberada, sem analisar as particularidades do caso 

concreto. Sobre o tema não há divergência na doutrina. É pacífico o 

entendimento de que “a tutela jurisdicional não é privilégio do autor: ela 

será conferida àquele que tiver razão segundo o entendimento do juiz” 

(CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de Direito Processual Civil, 

v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 140). No mesmo sentido, CASSIO 

SCARPINELLA BUENO observa: “a rejeição do pedido do autor significa 

prestação de tutela jurisdicional para o réu. Tutela jurisdicional é certo, que 

pode ser de qualidade diversa daquela pretendida originalmente pelo autor, 

mas de qualquer sorte, o proferimento de sentença nos moldes do art. 

269, I, de “rejeição do pedido do autor” acrescenta ao patrimônio jurídico 

do réu, um quid suficiente que impõe a sua prévia oitiva. O réu, com efeito, 

tem inegável interesse no proferimento de uma decisão que lhe favoreça e 

que, sendo de mérito, inviabiliza que o autor volte a formular aquele mesmo 

pedido pelo mesmo fundamento em seu detrimento”. (Curso Sistematizado 

de Direito Processual Civil, v. 2;, 4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) 

(grifo nosso). No mesmo sentido segue o entendimento do SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

REVISÃO CONTRATUAL DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO 

RÉU. NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da 

ação pelo autor depende do consentimento do réu porque ele também tem 

direito ao julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência 

interessa muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo 
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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). Entretanto, para adequar esse entendimento aos 

parâmetros dos Juizados Especiais, no concernente a observância aos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, disposto no art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser 

necessária à intimação do réu para manifestar sua concordância no caso 

em concreto, visto que, o reclamado já apresentou aos autos suas razões 

a fim de ver o pedido inicial ser julgado improcedente. Assim, indefiro o 

pedido de extinção do processo sem resolução do mérito da parte 

reclamante, e passo a decidir a lide. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Noutro passo, rejeito 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. 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. 

Rejeito a incompetência por inexistência de pretensão resistida, 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. A parte autora requereu a inversão do 

ônus da prova. 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. Posto isso, inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente. Passo a analisar o mérito. Compulsando os 

autos, constato que a pretensão do requerente não merece acolhimento. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que não reconhece o débito oriundo da 

negativação. 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. Ademais, o autor não produziu contraprova dos 

documentos acostados ao feito. Em defesa a Reclamada demonstrou que 

a reclamante possui vínculo jurídico com a mesma, o que pode ser 

atestado pelos documentos trazidos com a defesa, especialmente, 

Proposta de Adesão devidamente assinada pela parte Autora, não sendo 

impugnada a assinatura pela mesma. 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. 

Neste sentido: RECURSO INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO ? 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO ? ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA ? COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM 

DO DÉBITO NEGATIVADO ? JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS 

PESSOAIS ? IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E CONDENAÇÃO EM 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ? INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE ? 

PRETENSÃO DE PERÍCIA ? ASSINATURAS IDÊNTICAS ? DESNECESSIDADE 

DE PERÍCIA ? LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA ? SENTENÇA 

MANTIDA ? PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. 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.Diante da 

comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada 

do contrato, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção 

ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui 

exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado. Inexiste 

pressuposto para realização de perícia grafotécnica quando a assinatura 

aposta no contrato é idêntica à assinatura aposta na procuração juntada 

com a inicial.Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as 

assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência, 

inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé.Sentença 

mantida.Recurso desprovido. (N.U 1002858-66.2017.8.11.0015, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

19/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019) 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. 

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: 1016498-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LUIZ ANUNCIACAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016498-13.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CELSO LUIZ ANUNCIACAO DOS SANTOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme 

preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil: “Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo.” Em que pese os argumentos narrados pelo embargante, urge 

reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Os Juizados Especiais 

foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 549 de 586



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). Com efeito, as 

questões suscitadas são provenientes de discordância meritória, 

mormente porque os fundamentos da r. sentença foram claramente 

expressos no decisum agora atacado. Portanto não existe qualquer 

omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 

1.022 do Código de Processo Civil. 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: 1017135-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORHAN ALVES VIANA (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 BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017135-61.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LORHAN ALVES VIANA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

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 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. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS 

MORAIS movida por LORHAN ALVES VIANA em face BANCO BRADESCO 

S/A. Compulsando os autos verifica-se que a parte reclamante pediu a 

desistência da ação, ID 28460075. Entretanto, o reclamado já havia sido 

citado, bem como, apresentado sua contestação no ID 28449050, inclusive 

juntando farta documentação que comprova a relação contratual entre as 

partes, e ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. Apesar do artigo 

51,I da Lei n.º 9.099/95, definir que a ausência do autor à qualquer 

audiência do processo 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”. É de 

conhecimento comum de todos, principalmente dos Nobres Colegas 

Magistrados, que no exercício da jurisdição somos desafiados a identificar 

qual das partes é realmente a vítima, visto que, todos os dias uma 

avalanche de ações judiciais que tem por objeto fraudes e negativações 

indevidas se aportam no judiciário. Ora, não podemos fechar os olhos 

para a realidade da clientela dos Juizados Especiais, onde astutos 

advogados formulam petições genéricas, e ao primeiro sinal de 

improcedência ou condenação por litigância de má-fé, atravessam pedidos 

de desistência da ação ou não comparecem à audiência com seus 

clientes. Contudo, na busca de preservar a segurança jurídica para ambas 

as partes, autor e réu, não se pode aplicar o artigo 51, I da Lei n.º 

9.099/95 de forma deliberada, sem analisar as particularidades do caso 

concreto. Sobre o tema não há divergência na doutrina. É pacífico o 

entendimento de que “a tutela jurisdicional não é privilégio do autor: ela 

será conferida àquele que tiver razão segundo o entendimento do juiz” 

(CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de Direito Processual Civil, 

v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 140). No mesmo sentido, CASSIO 

SCARPINELLA BUENO observa: “a rejeição do pedido do autor significa 

prestação de tutela jurisdicional para o réu. Tutela jurisdicional é certo, que 

pode ser de qualidade diversa daquela pretendida originalmente pelo autor, 

mas de qualquer sorte, o proferimento de sentença nos moldes do art. 

269, I, de “rejeição do pedido do autor” acrescenta ao patrimônio jurídico 

do réu, um quid suficiente que impõe a sua prévia oitiva. O réu, com efeito, 

tem inegável interesse no proferimento de uma decisão que lhe favoreça e 

que, sendo de mérito, inviabiliza que o autor volte a formular aquele mesmo 

pedido pelo mesmo fundamento em seu detrimento”. (Curso Sistematizado 

de Direito Processual Civil, v. 2;, 4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) 

(grifo nosso). No mesmo sentido segue o entendimento do SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

REVISÃO CONTRATUAL DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO 

RÉU. NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da 

ação pelo autor depende do consentimento do réu porque ele também tem 

direito ao julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência 

interessa muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo 

sem resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em 

decorrência da formação da coisa julgada material, o autor estará 

impedido de ajuizar outra ação, com o mesmo fundamento, em face do 

mesmo réu .3. Segundo entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser 

fundamentada e 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 
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do processo com fulcro no art. 267, VIII, e §4º do CPC. 5. Recurso 

especial provido. (STJ; RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS 

(2011/0292570-9); Rel. Min. NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 

2013). (grifo nosso). Entretanto, para adequar esse entendimento aos 

parâmetros dos Juizados Especiais, no concernente a observância aos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, disposto no art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser 

necessária à intimação do réu para manifestar sua concordância no caso 

em concreto, visto que, o reclamado já apresentou aos autos suas razões 

a fim de ver o pedido inicial ser julgado improcedente. Assim, indefiro o 

pedido de extinção do processo sem resolução do mérito da parte 

reclamante, e passo a decidir a lide. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. A parte autora requereu a inversão do ônus da prova. 

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. Posto isso, 

inverto o ônus da prova em favor do Requerente. Passo a analisar o 

mérito. Compulsando os autos, constato que a pretensão do requerente 

não merece acolhimento. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que não 

reconhece o débito oriundo da negativação. 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. Ademais, 

o autor não produziu contraprova dos documentos acostados ao feito. Em 

defesa a Reclamada demonstrou que a reclamante possui vínculo jurídico 

com a mesma, o que pode ser atestado pelos documentos trazidos com a 

defesa, especialmente, Proposta de Adesão devidamente assinada pela 

parte Autora, não sendo impugnada a assinatura pela mesma. 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. Neste sentido: RECURSO INOMINADO ? 

RELAÇÃO DE CONSUMO ? INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO ? 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ? COMPROVAÇÃO 

DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO ? JUNTADA DE 

CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS ? IMPROCEDÊNCIA DA 

PRETENSÃO E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ? INSURGÊNCIA 

DA PARTE PROMOVENTE ? PRETENSÃO DE PERÍCIA ? ASSINATURAS 

IDÊNTICAS ? DESNECESSIDADE DE PERÍCIA ? LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

COMPROVADA ? SENTENÇA MANTIDA ? PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 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.Diante da comprovação da relação jurídica e da 

origem do débito, mediante a juntada do contrato, a inclusão do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do 

inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não 

havendo ato ilícito caracterizado. Inexiste pressuposto para realização de 

perícia grafotécnica quando a assinatura aposta no contrato é idêntica à 

assinatura aposta na procuração juntada com a inicial.Havendo 

comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a 

manutenção da sentença de improcedência, inclusive em relação à 

condenação por litigância de má-fé.Sentença mantida.Recurso 

desprovido. (N.U 1002858-66.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LUCIA 

PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/07/2019, Publicado no 

DJE 22/07/2019) 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. 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

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017141-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT16284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017141-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNO NADAF 

GUSMAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENAN NADAF GUSMÃO 

POLO PASSIVO: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS 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: 11:10 , 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: 1017142-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAMYLLA DI PIETRO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO BRUNO OAB - MT7818-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICE MARTINS DA CRUZ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017142-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KAMYLLA DI 

PIETRO SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BENEDITO 

ANTONIO BRUNO POLO PASSIVO: GLEICE MARTINS DA CRUZ 

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: 11:20 , 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: 1017144-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO NASCIMENTO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA OAB - MT25038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KVG - DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1017144-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GILBERTO 

NASCIMENTO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANA 

FELIX DE ARRUDA SOUZA POLO PASSIVO: KVG - DISTRIBUIDORA DE 

AUTOPECAS LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 
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juizado Sala: 8ª JEC Data: 30/06/2020 Hora: 11:30 , 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: 1007458-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANI APARECIDA SOUZA ALVES (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))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008954-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON JUNIOR DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016935-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANS DE OLIVEIRA KAUFFMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNA KATIA SILVA SANCHES OAB - MT10638/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004551-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA VERONICA PAIVA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZETA DIGITAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-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: 1004614-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMON FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009361-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA PIMENTA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH PIMENTA MARTINS OAB - MT23236/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: 1009300-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNARA MARCIA TORCATIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DANTAS DE AREA LEAO MONTEIRO OAB - MT27271/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017152-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1017152-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KIMBELLI KEISY 

CAVALCANTI EUFRASIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KIMBELLI 

KEISY CAVALCANTI EUFRASIO POLO PASSIVO: SABEMI SEGURADORA 

S.A 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: 11:40 , no endereço: . 28 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012269-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS WILLIAM ARTIAGA (REQUERENTE)

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

L M RODRIGUES MOVEIS PLANEJADOS - ME (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte reclamante, para apresentar novo endereço 

para citação da terceira reclamada VISA ADMINISTRADORA DE CARTAO 

DE CREDITO, no prazo improrrogável de cinco dias, sob pena de ser 

presumida da desistência em relação a mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003821-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-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.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011777-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOESLEY SANTANA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR SILVERIO DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELIA BORGES DE MORAIS RODRIGUES OAB - MT0010226A-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: 1018659-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TANIA BARBOSA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação 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: 1002459-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE GABRIELLE GONCALVES LIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN OAB - MT24791/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

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: 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)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002250-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURY BERTAGLIA MENACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO BERTAGLIA DA SILVA OAB - MT20411/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014918-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA OAB - MT23107/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015760-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MACIEL DE TOLEDO PIZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA TOMIE MATSUI FREITAS OAB - MT21565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017167-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1017167-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VINICIUS 

SANTOS DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANO 

ALVES ZANARDO POLO PASSIVO: CASA BAHIA COMERCIAL 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: 11:50 , no endereço: . 28 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006119-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRLANE COELHO CANO (REQUERENTE)

LIDIO FRAZAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR OAB - MT16764/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LIDIO FRAZAO DE ALMEIDA 

Endereço: RUA COMENDADOR HENRIQUE, Ap 203, bloco K, DOM AQUINO, 
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CUIABÁ - MT - CEP: 78015-050 Nome: IRLANE COELHO CANO Endereço: 

RUA COMENDADOR HENRIQUE, 203, bloco K, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78015-050 Senhor(a) LIDIO FRAZAO DE ALMEIDA 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. 1006119-76.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: [Compra e Venda]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 30/06/2020 Hora: 12:10 REQUERENTE: LIDIO 

FRAZAO DE ALMEIDA, IRLANE COELHO CANO Advogado do(a) 

REQUERENTE: JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR - 

MT16764/O-O Advogado do(a) REQUERENTE: JORGE ROBERTO 

FERREIRA DA CRUZ JUNIOR - MT16764/O-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. , 28 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: 1006119-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRLANE COELHO CANO (REQUERENTE)

LIDIO FRAZAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR OAB - MT16764/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LIDIO FRAZAO DE ALMEIDA 

Endereço: RUA COMENDADOR HENRIQUE, Ap 203, bloco K, DOM AQUINO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78015-050 Nome: IRLANE COELHO CANO Endereço: 

RUA COMENDADOR HENRIQUE, 203, bloco K, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78015-050 Senhor(a) LIDIO FRAZAO DE ALMEIDA 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. 1006119-76.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: [Compra e Venda]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 30/06/2020 Hora: 12:10 REQUERENTE: LIDIO 

FRAZAO DE ALMEIDA, IRLANE COELHO CANO Advogado do(a) 

REQUERENTE: JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR - 

MT16764/O-O Advogado do(a) REQUERENTE: JORGE ROBERTO 

FERREIRA DA CRUZ JUNIOR - MT16764/O-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. , 28 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: 1008432-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEDERSON GILSON APRINIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: GEDERSON GILSON APRINIO DE 

SOUZA Endereço: TRAVESSA SANTA MARIA, 97, KITNET 03, SÃO 

MATEUS, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-820 Senhor(a) GEDERSON GILSON 
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APRINIO 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. 

1008432-10.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 64,00 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: 12:20 REQUERENTE: 

GEDERSON GILSON APRINIO DE SOUZA Advogado do(a) REQUERENTE: 

THIAGO SANTANA SILVA - MT21438-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. , 28 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: 1008432-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEDERSON GILSON APRINIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: ITAU UNIBANCO S/A Endereço: 

ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, VILA DAS ACÁCIAS, POÁ - SP - CEP: 

08557-105 Senhor(a) ITAU UNIBANCO 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. 

1008432-10.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 64,00 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: 12:20 REQUERENTE: 

GEDERSON GILSON APRINIO DE SOUZA Advogado do(a) REQUERENTE: 

THIAGO SANTANA SILVA - MT21438-O REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A 

Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

MS5871-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. , 28 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: 1017188-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DE ALENCASTRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017188-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIMAR DE 

ALENCASTRO RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

30/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: . 28 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: 1022101-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI RAQUEL RICAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI RAQUEL RICAS OAB - MT16264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-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: 1010223-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOUZA DELGADO (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: RODRIGO SOUZA DELGADO 

Endereço: RUA VINTE E CINCO, 43, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-480 Senhor(a) RODRIGO SOUZA DELGADO: 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. 1010223-14.2020.8.11.0001 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: 

14:30 REQUERENTE: RODRIGO SOUZA DELGADO 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. , 28 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: 1019609-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENIVALDO DOS SANTOS PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

 

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: 1010136-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIEL GERMANO RAMOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIETE SELLA SIMOES OAB - MT19545/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 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: ARIEL GERMANO RAMOS DE 

OLIVEIRA Endereço: RUA QUATRO, quadra 23, RESIDENCIAL ITAMARATI, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78058-855 Senhor(a) ARIEL GERMANO RAMOS DE 

OLIVEIRA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1010136-58.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito, Acidente Aéreo]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 30/06/2020 Hora: 

14:40 AUTOR: ARIEL GERMANO RAMOS DE OLIVEIRA Advogado do(a) 

AUTOR: ARIETE SELLA SIMOES - MT19545/O-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. , 28 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007510-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MENDES DE ARRUDA OAB - MT28012/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LUIS GUSTAVO MOREIRA DE 

SOUZA Endereço: RUA I, 10, apto 104, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78048-253 Senhor(a) LUIS GUSTAVO MOREIRA 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. 1007510-66.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 30.200,00 ESPÉCIE: [Lei de Imprensa, Cancelamento de vôo]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 30/06/2020 Hora: 14:50 REQUERENTE: LUIS GUSTAVO 

MOREIRA DE SOUZA Advogado do(a) REQUERENTE: CASSIO MENDES DE 

ARRUDA - MT28012/O REQUERIDO(A): AZUL LINHAS AEREAS 

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. , 28 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: 1017200-22.2020.8.11.0001

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:

JOSIANE SANTOS DA SILVA (REU)

EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR (REU)

 

PROCESSO n. 1017200-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ASSOCIACAO 

DOS MORADORES DO BAIRRO JARDIM ITALIA II ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ALESSANDRA VEIGA BERTAIA POLO PASSIVO: 

EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR 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: 15:00 , no 

endereço: . 28 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005704-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RODRIGO DE SOUZA RAMOS (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))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010163-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALTEIR CONCEICAO BENETOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIEGO DE CARVALHO OAB - MT9257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte executada para efetuar o pagamento 

voluntário do valor da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014457-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FRANCIELY LUZIA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002564-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDY POLLYANA LOPES TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-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))

 

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: 1002666-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.I. REVESTIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE SHINJI INOUE OAB - PR0054373A (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: 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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) 

Requerente: Nome: BRUNO REIS GASPAR Endereço: RUA 

CONSTANTINOPLA (JD MTE LÍBANO, s/n, Bloco 68, apartamento 304,, 

JARDIM ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-210 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1017078-09.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 32.012,62 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

BRUNO REIS GASPAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIA MARIA 

LOPES DA SILVA, MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANÇA REQUERIDO: 

BANCO OLÉ CONSIGNADO , 28 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: 1013928-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO SIDINEI DELFINO (REQUERENTE)

CAMILLA CRISTHINA CALIMERIO DA CUNHA ESPINDOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO TAVARES BARROS OAB - MT15327-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: 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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) 

Requerente: Nome: JACKSON LUIZ LOPES Endereço: RUA PROJETADA A, 

85, JARDIM PETRÓPOLIS, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-015 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1017074-69.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.067,48 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: JACKSON LUIZ LOPES ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JAQUELINE PIOVESAN, MARINE MARTELLI REQUERIDO: 

APARECIDA SANDRA PINHEIRO FERRARI - ME, APARECIDA SANDRA 

PINHEIRO FERRARI , 28 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, 
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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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017086-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILZIANE SOUZA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS OAB - MT25116-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO REICHE OAB - MT18868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) 

Requerente: Nome: GILZIANE SOUZA XAVIER Endereço: AVENIDA DOS 

FLORAIS, Lt 19, qd 29, CONDOMÍNIO FLORAIS CUIABÁ RESIDENCIAL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-400 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para apresentar 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme DESPACHO 

proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1017086-83.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.450,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

DESPACHO: anexo REQUERENTE: GILZIANE SOUZA XAVIER 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALLES DRUMMOND SAMPAIO 

SANTOS, BRUNO REICHE REQUERIDO: OI MÓVEL S/A , 28 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: 1014411-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS DE CARVALHO FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes para, querendo, apresentar, no prazo de 

10 (dez) dias, contrarrazões aos recursos inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014411-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS DE CARVALHO FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes para, querendo, apresentar, no prazo de 

10 (dez) dias, contrarrazões aos recursos inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013327-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILCE FATIMA DE SOUZA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação 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: 1017213-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS ASSUNCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1017213-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAQUEL 

CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS ASSUNCAO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: 

BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 30/06/2020 Hora: 15:10 , no endereço: . 28 de 

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

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014865-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MYRELLE LUZIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA OAB - MT20788-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-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: 1007431-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS RICARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: VINICIUS RICARDO DA SILVA 

Endereço: RUA DUZENTOS E TRINTA E CINCO, 64, TIJUCAL, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78088-280 Senhor(a) VINICIUS RICARDO 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. 1007431-87.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 11.118,85 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: 

15:20 REQUERENTE: VINICIUS RICARDO DA SILVA 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. , 28 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: 1006490-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA DUARTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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: KAMILA DUARTE DOS SANTOS 

Endereço: Rua H, 05, QD 10, Residencial Altos do Parque II, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78096-447 Senhor(a) KAMILA DUARTE 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. 1006490-40.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 30/06/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: KAMILA DUARTE 

DOS SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: ARIANNY PAULA SILVA 

CORREA YOSHINARI - MT20787/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. , 28 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: 1006490-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA DUARTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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: RUA MARECHAL DEODORO, N 1078 2 ANDAR, - DE 0822 A 

1090 - LADO PAR, CENTRO, SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - CEP: 

09710-001 Senhor(a) IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA.: A presente 
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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. 1006490-40.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 30/06/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: KAMILA DUARTE 

DOS SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: ARIANNY PAULA SILVA 

CORREA YOSHINARI - MT20787/O REQUERIDO: IBI PROMOTORA DE 

VENDAS LTDA. Advogados do(a) REQUERIDO: PAULO EDUARDO PRADO 

- MT16940-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-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. , 28 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: 1006490-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA DUARTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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: RUA MARECHAL DEODORO, N 1078 2 ANDAR, - DE 0822 A 

1090 - LADO PAR, CENTRO, SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - CEP: 

09710-001 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. 1006490-40.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 30/06/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: KAMILA DUARTE 

DOS SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: ARIANNY PAULA SILVA 

CORREA YOSHINARI - MT20787/O REQUERIDO: IBI PROMOTORA DE 

VENDAS LTDA. Advogados do(a) REQUERIDO: PAULO EDUARDO PRADO 

- MT16940-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-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. , 28 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: 1006697-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR SIMOES PIEDADE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))
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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: GILMAR SIMOES PIEDADE JUNIOR 

Endereço: AVENIDA PROFESSOR JOÃO GOMES MONTEIRO SOBRINHO, 

49, CASA 03, LIXEIRA, CUIABÁ - MT - CEP: 78008-800 Senhor(a) GILMAR 

SIMOES PIEDADE JUNIOR: 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. 

1006697-39.2020.8.11.0001 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: 30/06/2020 Hora: 15:40 REQUERENTE: GILMAR 

SIMOES PIEDADE JUNIOR Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES - MT21093/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. , 28 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: 1006697-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR SIMOES PIEDADE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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: PRAÇA ALENCASTRO, 74, RUA PEDRO CELESTINO, CENTRO 

NORTE, 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. 

1006697-39.2020.8.11.0001 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: 30/06/2020 Hora: 15:40 REQUERENTE: GILMAR 

SIMOES PIEDADE JUNIOR Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES - MT21093/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. , 28 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: 1008540-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR JOSE SOARES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))
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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: OSCAR JOSE SOARES DO 

PRADO Endereço: RUA DESEMBARGADOR TRIGO DE LOUREIRO, 121, 

APTO 1101, ARAÉS, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-690 Senhor(a) OSCAR 

JOSE SOARES DO PRADO: 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. 

1008540-39.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Atraso de vôo, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 30/06/2020 Hora: 

15:50 REQUERENTE: OSCAR JOSE SOARES DO PRADO Advogado do(a) 

REQUERENTE: JUNIO CESAR DE NORONHA - MT15391-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. , 28 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: 1008362-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE MAGALHAES DE SOUZA (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: ALICE MAGALHAES DE SOUZA 

Endereço: rua sao simao, 13, sao sebastiao, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-480 Senhor(a) ALICE MAGALHAES 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. 1008362-90.2020.8.11.0001 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: 

16:10 REQUERENTE: ALICE MAGALHAES DE SOUZA 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. , 28 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: 1007271-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELY PAZ DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ALESSANDRA KELY PAZ DE 

ARRUDA Endereço: RUA SETE, 268, OSMAR CABRAL, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78093-559 Senhor(a) ALESSANDRA KELY PAZ DE ARRUDA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 
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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. 1007271-62.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.060,12 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 30/06/2020 Hora: 16:00 

REQUERENTE: ALESSANDRA KELY PAZ DE ARRUDA Advogado do(a) 

REQUERENTE: MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA - MT20201-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. , 28 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: 1007271-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELY PAZ DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: ITAU UNIBANCO S/A Endereço: 

RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3605, - DE 1747/1748 A 3269/3270, CENTRO 

SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-800 Senhor(a) ITAU UNIBANCO 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. 1007271-62.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.060,12 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 30/06/2020 Hora: 16:00 

REQUERENTE: ALESSANDRA KELY PAZ DE ARRUDA Advogado do(a) 

REQUERENTE: MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA - MT20201-O 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-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. , 28 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: 1006223-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DE JESUS YAMAGUCHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA FERRARI BORGES LEAL OAB - MT15628-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO OAB - MT14017-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO VIACAO 1001 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: VALTER DE JESUS YAMAGUCHI 

Endereço: RUA DO FREDERICO KUNZE, 105, JARDIM PRIMAVERA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78030-040 Senhor(a) VALTER DE JESUS 

YAMAGUCHI: 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, 
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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. 

1006223-68.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 20.780,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Transporte Terrestre]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 30/06/2020 Hora: 16:20 AUTOR: VALTER DE 

JESUS YAMAGUCHI Advogados do(a) AUTOR: RENATA FERRARI 

BORGES LEAL - MT15628-O, ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA 

FILHO - MT14017-O REQUERIDO(A): AUTO VIACAO 1001 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. , 28 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: 1007339-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR PARDO NODA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL TRANSPORTES AEREOS 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: IGOR PARDO NODA Endereço: 

RUA DAS PÉROLAS, 214, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-090 Senhor(a) IGOR PARDO NODA: 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. 

1007339-12.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 35.000,00 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 30/06/2020 Hora: 16:30 AUTOR: IGOR PARDO NODA 

Advogado do(a) AUTOR: DIOGO DA SILVA ALVES - MT11167-O 

REQUERIDO(A): GOL TRANSPORTES AEREOS 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. , 28 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: 1007245-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO ZEFERINO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

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: GONCALO ZEFERINO DA COSTA 

Endereço: AVENIDA BRASIL, 128, PASCOAL RAMOS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78098-015 Senhor(a) GONCALO ZEFERINO 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. 1007245-64.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.158,23 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 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: 16:40 REQUERENTE: GONCALO ZEFERINO DA 

COSTA Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA - MT19194-A 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) 
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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. , 28 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: 1017229-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA BARBOSA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS OAB - MT27132/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1017229-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAURA 

BARBOSA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KEMILA BARBOSA 

TEIXEIRA DIAS POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 30/06/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: . 28 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007977-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA NANCY COSTA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ANA NANCY COSTA CAMPOS 

Endereço: AVENIDA BRASIL, 1113, JARDIM CUIABÁ, VERDÃO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78030-304 Senhor(a) ANA NANCY COSTA CAMPOS: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1007977-45.2020.8.11.0001 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: 17:00 REQUERENTE: ANA NANCY COSTA CAMPOS 

Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - 

MT21093/O REQUERIDO(A): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

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. , 28 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: 1010635-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL BORGES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (REU)

SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS 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: NATANAEL BORGES DE OLIVEIRA 

Endereço: RUA VINTE E SEIS, 26, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - CEP: 

78099-130 Senhor(a) NATANAEL BORGES DE OLIVEIRA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1010635-42.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.429,00 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: 17:10 AUTOR: NATANAEL 

BORGES DE OLIVEIRA Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO GOMES DE 

ALMEIDA NETO - MT18314-O REQUERIDO(A): SUPER PAGAMENTOS E 

ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A e outros 
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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. , 28 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: 1008349-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BORGES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES 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: PAULO CESAR BORGES SILVA 

Endereço: RUA CORONEL EVARISTO, 28, CPA I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-480 Senhor(a) PAULO CESAR BORGES 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. 1008349-91.2020.8.11.0001 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: 

17:20 REQUERENTE: PAULO CESAR BORGES SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O 

REQUERIDO(A):  NEXTEL TELECOMUNICACOES 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. , 28 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: 1008691-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HUMBERTO DA SILVA FILHO (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: VIVO S.A. Endereço: 1300, RUA 

BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-908 Senhor(a) VIVO S.A.: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1008691-05.2020.8.11.0001 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: 17:30 REQUERENTE: LUIZ 

HUMBERTO DA SILVA FILHO Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO: VIVO S.A. 

Advogado do(a) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - 

MT11264-O DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 
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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. , 28 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: 1008691-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HUMBERTO DA SILVA FILHO (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LUIZ HUMBERTO DA SILVA FILHO 

Endereço: RUA A, 05, COND ILHAS CANARIAS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-480 Senhor(a) LUIZ HUMBERTO DA SILVA FILHO: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1008691-05.2020.8.11.0001 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: 

17:30 REQUERENTE: LUIZ HUMBERTO DA SILVA FILHO 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. , 28 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: 1008150-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELLITON OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SA FREIRE MARTINS OAB - MT7362-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL TRANSPORTES AEREOS 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: ELLITON OLIVEIRA DE SOUZA 

Endereço: AVENIDA VEREADOR JULIANO DA COSTA MARQUES, 877, Ed. 

Bonavita, JARDIM ACLIMAÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-253 Senhor(a) 

ELLITON OLIVEIRA 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. 

1008150-69.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 40.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 30/06/2020 Hora: 17:40 REQUERENTE: ELLITON 

OLIVEIRA DE SOUZA Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO SA FREIRE 

MARTINS - MT7362-O REQUERIDO(A): GOL TRANSPORTES AEREOS 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. , 28 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 
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OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008327-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DERONICE SOARES DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES 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: DERONICE SOARES DE AMORIM 

Endereço: RUA DOUTOR ANTÔNIO MACIEL EPAMINONDAS, 754, 

CARUMBÉ, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-710 Senhor(a) DERONICE SOARES 

DE AMORIM: 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. 1008327-33.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.748,16 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: 17:50 AUTOR: DERONICE SOARES DE AMORIM 

Advogado do(a) AUTOR: INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - MT16622-O 

REQUERIDO(A): BRADESCARD ELO PARTICIPACOES 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. , 28 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: 1008678-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DA SILVA SAMPAIO DE JESUS (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: JEFERSON DA SILVA SAMPAIO 

DE JESUS Endereço: RUA BARAO DE VILA BELA, 216, DOM AQUINO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78048-480 Senhor(a) JEFERSON DA SILVA SAMPAIO 

DE JESUS: 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. 1008678-06.2020.8.11.0001 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: 

01/07/2020 Hora: 08:30 REQUERENTE: JEFERSON DA SILVA SAMPAIO DE 

JESUS 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. , 28 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 
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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: 1017240-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1017240-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE 

APARECIDO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: APARECIDO 

QUEIROZ 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: 8ª JEC Data: 01/07/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: . 28 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017241-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAGMA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017241-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DAGMA 

MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATA ALESSANDRA 

SANT ANA MOTA, GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES, MARCO 

TULIO DIAS FERREIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 01/07/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: . 28 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017167-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REU)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009242-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR DOS SANTOS OLIVEIRA (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: VIVO S.A. Endereço: 1300, RUA 

BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-908 Senhor(a) VIVO S.A.: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1009242-82.2020.8.11.0001 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: 01/07/2020 Hora: 09:10 REQUERENTE: ITAMAR 

DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO: VIVO S.A. 

Advogado do(a) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - 

MT11264-O DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão realizadas no seguinte 

endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 28 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: 1009242-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ITAMAR DOS SANTOS OLIVEIRA 

Endereço: RUA A, 12, DISTRITO INDRUSTRIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-480 Senhor(a) ITAMAR DOS SANTOS OLIVEIRA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1009242-82.2020.8.11.0001 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: 01/07/2020 Hora: 

09:10 REQUERENTE: ITAMAR DOS SANTOS OLIVEIRA 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. , 28 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: 1010869-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MAIOLINO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARIO RODRIGUES 70138192120 (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: RODRIGO MAIOLINO RIBEIRO 

Endereço: Avenida Doutor José Feliciano Figueiredo, 83, apto 704, torre 5, 

Porto, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-363 Senhor(a) RODRIGO MAIOLINO 

RIBEIRO: 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. 1010869-24.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 13.259,10 ESPÉCIE: [Perdas e Danos, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 01/07/2020 Hora: 

09:20 REQUERENTE: RODRIGO MAIOLINO RIBEIRO Advogado do(a) 

REQUERENTE: REINALDO AMERICO ORTIGARA - MT9552-O 

REQUERIDO(A): LUIZ MARIO RODRIGUES 70138192120 

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. , 28 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: 1017144-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO NASCIMENTO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA OAB - MT25038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KVG - DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - ME (REU)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007990-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)
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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: SERGIO SILVA DE JESUS 

Endereço: RUA BRASÍLIA, 305, JARDIM PAULISTA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78065-370 Senhor(a) SERGIO SILVA DE JESUS: 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. 1007990-44.2020.8.11.0001 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: 01/07/2020 Hora: 

09:30 REQUERENTE: SERGIO SILVA DE JESUS Advogado do(a) 

REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O 

REQUERIDO(A): GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE 

PAGAMENTO 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. , 28 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: 1017152-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) 

Requerente: Nome: KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO Endereço: 

RUA PAINEIRAS BRANCAS, JARDIM DOS IPÊS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78088-610 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para apresentar documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme DESPACHO proferido nestes autos e 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1017152-63.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

32.290,64 ESPÉCIE: [Seguro, Interpretação / Revisão de Contrato, 

Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo AUTOR: KIMBELLI 

KEISY CAVALCANTI EUFRASIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO REU: SABEMI SEGURADORA 

S.A , 28 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: 1009512-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PEREIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO ADRIANO MENDONCA OAB - MT23872/O-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA VALENTIN DE SOUZA OAB - MT19769/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: LATAM AIRLINES GROUP S/A 

Endereço: RUA VERBO DIVINO, 2001, - DE 999/1000 AO FIM, CHÁCARA 

SANTO ANTÔNIO (ZONA SUL), SÃO PAULO - SP - CEP: 04719-002 

Senhor(a) LATAM AIRLINES GROUP S/A: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1009512-09.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Extravio 

de bagagem]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

01/07/2020 Hora: 09:40 REQUERENTE: ALESSANDRA PEREIRA DUARTE 

Advogados do(a) REQUERENTE: RONALDO ADRIANO MENDONCA - 

MT23872/O-O, ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - MT19769/O REQUERIDO: 

LATAM AIRLINES GROUP S/A Advogado do(a) REQUERIDO: FABIO 

RIVELLI - MT19023-A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 
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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. , 28 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: 1009512-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PEREIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO ADRIANO MENDONCA OAB - MT23872/O-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA VALENTIN DE SOUZA OAB - MT19769/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ALESSANDRA PEREIRA DUARTE 

Endereço: AVENIDA JOSÉ RODRIGUES DO PRADO, 74, SANTA ROSA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78040-000 Senhor(a) ALESSANDRA PEREIRA 

DUARTE: 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. 1009512-09.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Transporte 

Aéreo, Atraso de vôo, Extravio de bagagem]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 01/07/2020 Hora: 09:40 REQUERENTE: 

ALESSANDRA PEREIRA DUARTE Advogados do(a) REQUERENTE: 

RONALDO ADRIANO MENDONCA - MT23872/O-O, ADRIANA VALENTIN DE 

SOUZA - MT19769/O REQUERIDO(A): LATAM AIRLINES GROUP S/A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 28 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: 1009991-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN DE OLIVEIRA PLACIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-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: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A Endereço: RUA TIETÊ, 1208, JARDIM TABAPUÃ, 

LONDRINA - PR - CEP: 86025-230 Senhor(a) EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL 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. 

1009991-02.2020.8.11.0001 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: 01/07/2020 Hora: 10:00 REQUERENTE: 

JHONATAN DE OLIVEIRA PLACIDO Advogado do(a) REQUERENTE: 

RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Advogado do(a) REQUERIDO: FLAVIA 

ALMEIDA MOURA DI LATELLA - MG109730-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, 
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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. , 28 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: 1009991-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN DE OLIVEIRA PLACIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-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: JHONATAN DE OLIVEIRA 

PLACIDO Endereço: RUA JATAÍ, CPA I, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-180 

Senhor(a) JHONATAN DE OLIVEIRA PLACIDO: 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. 1009991-02.2020.8.11.0001 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: 01/07/2020 Hora: 

10:00 REQUERENTE: JHONATAN DE OLIVEIRA PLACIDO Advogado do(a) 

REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O 

REQUERIDO(A): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 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. , 28 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: 1010860-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE AUXILIADORA DE SOUZA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS 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: ALINE AUXILIADORA DE SOUZA 

SIQUEIRA Endereço: RUA PROFESSOR FELICIANO GALDINO, 705, PORTO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78025-100 Senhor(a) ALINE AUXILIADORA DE 

SOUZA SIQUEIRA: 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. 

1010860-62.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 0,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Atraso de vôo, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 01/07/2020 Hora: 

10:10 REQUERENTE: ALINE AUXILIADORA DE SOUZA SIQUEIRA 

Advogado do(a) REQUERENTE: LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - 

MT0021410A 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, 
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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. , 28 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: 1010839-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLIANE NUNES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE DE GOES AMARAL OAB - MT14951-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARLIANE NUNES PINHEIRO 

Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 1524, - ATÉ 1745/1746, PORTO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78025-300 Senhor(a) MARLIANE NUNES PINHEIRO: 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. 1010839-86.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Seguro, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 01/07/2020 Hora: 

10:20 REQUERENTE: MARLIANE NUNES PINHEIRO Advogado do(a) 

REQUERENTE: DEISE DE GOES AMARAL - MT14951-O REQUERIDO(A): 

LOJAS RIACHUELO SA 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. , 28 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: 1007506-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME RODRIGUES AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOBLY COMERCIO VAREJISTA 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: GUILHERME RODRIGUES AVILA 

Endereço: RUA DAS BRISAS, 45, (JD BOM CLIMA), DESPRAIADO, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78048-225 Senhor(a) GUILHERME RODRIGUES AVILA: 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. 1007506-29.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.803,90 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 01/07/2020 Hora: 

10:30 REQUERENTE: GUILHERME RODRIGUES AVILA Advogado do(a) 

REQUERENTE: JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA - MT18788/O 

REQUERIDO(A): MOBLY COMERCIO VAREJISTA 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. , 28 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 
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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: 1011224-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL ANGELO DURIGON (AUTOR)

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:

SIDILSON SIMAO DE LIMA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARCEL ANGELO DURIGON 

Endereço: Avenida A, S/N, Parque Residencial das Nações Indígenas, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78056-911 Senhor(a) MARCEL ANGELO DURIGON: 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. 1011224-34.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.255,74 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito, Acidente de 

Trânsito]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 01/07/2020 

Hora: 10:40 AUTOR: MARCEL ANGELO DURIGON Advogados do(a) 

AUTOR: OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - MT18229-O, 

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA - MT27389/O REQUERIDO(A): 

SIDILSON SIMAO DE LIMA 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. , 28 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: 1014639-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELIA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE LIMA 02731619112 (REQUERIDO)

F A G LOCACAO DE MAQUINAS EIRELI - 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: GISELIA SILVA ROCHA Endereço: 

Rua Tizius, 08, Quadra 37, CONDOMÍNIO BELVEDERE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78075-854 Senhor(a) GISELIA SILVA ROCHA: 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. 1014639-25.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

19.960,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano 

Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido 

de Título]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 01/07/2020 Hora: 09:50 REQUERENTE: GISELIA 

SILVA ROCHA Advogado do(a) REQUERENTE: ROQUE PIRES DA ROCHA 

FILHO - MT0009870A REQUERIDO(A): ADRIANO DE LIMA 02731619112 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. , 28 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 
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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: 1010723-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVANA SIQUEIRA DE JESUS (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: MARIA IVANA SIQUEIRA DE 

JESUS Endereço: RUA DOIS, 51, QUADRA 30, ALTOS DA GLORIA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) MARIA IVANA SIQUEIRA DE 

JESUS: 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. 1010723-80.2020.8.11.0001 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: 

01/07/2020 Hora: 10:50 REQUERENTE: MARIA IVANA SIQUEIRA DE JESUS 

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. , 28 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: 1009766-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO SEREIA JUNIOR (REQUERENTE)

VANESSA ARAGAO SEREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA PAIM BIASI OAB - MT9262-O (ADVOGADO(A))

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

AMERICAN AIRLINES INC (REQUERIDO)

EL AL ISRAEL AIRLINES LTD (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011311-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EGISLAINE DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 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: EGISLAINE DE MORAES PEREIRA 

Endereço: Rua 9, quadra 12, lote 36, 36, jardim umuarama, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78058-320 Senhor(a) EGISLAINE DE MORAES 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. 1011311-87.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.131,51 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 01/07/2020 Hora: 

11:00 REQUERENTE: EGISLAINE DE MORAES PEREIRA Advogado do(a) 

REQUERENTE: GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - MT22849-O 

REQUERIDO(A): INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 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. , 28 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 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007728-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE BOEIRA DE GODOI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN OAB - MT24791/O-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: DEISE BOEIRA DE GODOI 

Endereço: RUA RAUL SANTOS COSTA, 344, RIBEIRÃO DO LIPA, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78048-160 Senhor(a) DEISE BOEIRA DE GODOI: 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. 1007728-94.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 11.045,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Cancelamento de 

vôo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 01/07/2020 Hora: 

11:10 AUTOR: DEISE BOEIRA DE GODOI Advogado do(a) AUTOR: ANNE 

KAROLINE GONCALVES LIN - MT24791/O-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. , 28 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: 1017255-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELY DORNELES MARTINS 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:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017255-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAELY 

DORNELES MARTINS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO 

PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 01/07/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: . 28 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013161-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA DOS ANJOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAKEIBY FONSECA OAB - MT24453/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: PAULA PATRICIA DOS ANJOS 

SILVA Endereço: RUA SÃO SIMÃO, s/n, QD 15, LT 03, SÃO SEBASTIÃO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78098-260 Senhor(a) PAULA PATRICIA DOS ANJOS 

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. 1013161-79.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 30.448,10 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento 

de Energia Elétrica, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 01/07/2020 Hora: 

11:30 REQUERENTE: PAULA PATRICIA DOS ANJOS SILVA Advogado 

do(a) REQUERENTE: MAKEIBY FONSECA - MT24453/O REQUERIDO(A): 

ENERGISA MATO GROSSO 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. , 28 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 
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judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018738-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA DUARTE (EXEQUENTE)

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:

MILTON ALVES LEMES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT4960-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: LUCIANO PEREIRA DUARTE 

Endereço: RUA DA VITÓRIA, 05, JARDIM ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-482 Senhor(a) LUCIANO PEREIRA DUARTE: 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. 1018738-72.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.303,72 ESPÉCIE: [Cheque]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

01/07/2020 Hora: 11:40 EXEQUENTE: LUCIANO PEREIRA DUARTE 

Advogados do(a) EXEQUENTE: VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - 

MT21852-O, YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER - MT22379-O 

REQUERIDO(A): MILTON ALVES LEMES 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. , 28 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018738-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA DUARTE (EXEQUENTE)

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:

MILTON ALVES LEMES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT4960-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: MILTON ALVES LEMES Endereço: 

RUA CÓRDOVA, 435, PLANALTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-753 

Senhor(a) MILTON ALVES LEMES: 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. 

1018738-72.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 1.303,72 ESPÉCIE: 

[Cheque]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 01/07/2020 Hora: 

11:40 EXEQUENTE: LUCIANO PEREIRA DUARTE Advogados do(a) 

EXEQUENTE: VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - MT21852-O, YASMINI 

TAVEIRA ABREU GRETER - MT22379-O EXECUTADO: MILTON ALVES 

LEMES Advogado do(a) EXECUTADO: SERGIO HARRY MAGALHAES - 

MT4960-O DESPACHO/DECISÃO: “Tendo em vista a garantia do juízo, com 

o depósito do valor faltante no Id.31585646, proceda-se designação da 

data para audiência de conciliação, ocasião em que a executada poderá 

oferecer embargos por escrito ou oralmente, conforme dispõe o art. 53, § 

1º, da Lei 9.099/95.” 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. , 28 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 
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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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002775-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARIA DE ALMEIDA MANRIQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON TADEU LAMIM OAB - MT0016012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PATRICIA CENI DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002775-87.2020.8.11.0001. 

AUTOR: CLEIDE MARIA DE ALMEIDA MANRIQUE REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório 

dispensado de acordo com o artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e 

decido. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por CLEIDE MARIA DE 

ALMEIDA MANRIQUE em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 – PRELIMINAR 1.1 - COMPLEXIDADE 

DA CAUSA- NECESSIDADE DE PERÍCIA Rejeito a preliminar de 

incompetência de juízo para o deslinde do processo por necessidade de 

prova pericial, uma vez que as provas existentes nos autos se mostram 

suficientes para a elucidação da questão. 2 - 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. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência 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 CPC que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta, competindo ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito, competindo 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. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora relata que 

é usuária pelos serviços prestados pela Ré através da UC nº 6/9233206-3 

e que a partir do mês de novembro/19, suas faturas de energia 

começaram a vir com valores elevados, sendo novembro/2019 no valor de 

R$ 857,78 (oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito 

centavos, dezembro/2019 no valor de R$762,71 (setecentos e sessenta e 

dois reais e setenta e um centavos) e janeiro/2020 no valor de R$884,70 

oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos). Assevera que 

viajou de férias de 20/12/19 à 21/01/2020, tendo sido desligado todos os 

aparelhos elétricos de sua casa, inexistindo qualquer justificativa plausível 

para referido aumento, informando ainda que quando estava em viagem, 

recebeu um telefonema da central do condomínio onde mora onde recebeu 

a informação de que havia sido constatada uma irregularidade em seu 

relógio medidor e a Autora sequer teve o direito de defesa, além de que a 

Autora não tem acesso ao local onde ficam os medidores. Por fim, pugna 

por medida liminar para não sofrer a suspensão no fornecimento de 

energia na UC em questão, bem como não ter o seu nome inscrito no rol de 

maus pagadores, além de revisão das indigitadas faturas. A liminar foi 

indeferida no movimento ID nº 28664011. Em que pese os fatos alegados 

pela parte Reclamante, analisando os autos e as provas produzidas, 

vislumbro que no relatório de consumo/contas apresentado junto com a 

contestação, (ID nº 30432642 e 30432290), que há fatura anterior às 

questionadas nos autos, a qual foi devidamente paga e não contestada, 

contendo consumo próximo aos contestados (12/2018 – 643 Kwh). Além 

disso, verif ico que, consultando o site da reclamada 

(https://www.energisa.com.br/paginas/servicos-online/autoatendimento/e

xtrato-e-2v ia.aspx?guid=8b694695-85c2-48a2-b167- fe8d739c5fc6 ) 

através do número da UC em questão, é possível constatar que as faturas 

posteriores, relativas aos meses de fevereiro/2020 (R$ 640,00 – paga); 

março/2020 (R$ 876,26) e abril/2020 (R$ 686,97) tiveram igualmente 

valores cobrados no mesmo patamar das faturas objeto da demanda, 

indicando que os serviços prestados estão nos mesmos moldes das 

faturas objeto de revisão. (Extrato Energisa anexado à sentença). Saliento 

que, apesar de a Autora mencionar que se encontrava viajando de férias 

de 20/12/19 à 21/01/2020, deixando seus aparelhos elétricos desligados e 

recebeu telefonema da central de condomínio informando a presença da 

equipe técnica da Ré para análise de seu medidor de energia, não 

colaciona nos autos absolutamente nenhuma prova nesse sentido, não 

devendo como prosperar as alegações autorais. Oportuno consignar que 

não se tem notícia nos autos de que haja defeito no medidor, ao passo que 

as faturas questionada na exordial, bem como as dos meses seguintes já 

emitidas pela Ré, decorrem de períodos de extremo calor em nossa Cidade 

e região, onde, invariavelmente, o consumo de energia aumentou 

consideravelmente para todos, sendo que qualquer aparelho 

eletrodoméstico, em períodos mais quentes, reclama mais energia que o 

normal, para tentar manter o mesmo rendimento, dentre eles: ar 

condicionado, geladeira e outros, sendo que tal é uma experiência comum 

a todos. A propósito, segue entendimento da Turma Recursal de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO ? COBRANÇA 

ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO ? AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NAS 

COBRANÇAS ? SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. (Procedimento 

do Juizado Especial Cível 367176920168110001/2017, Relator Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 

03/10/2017, Publicado no DJE 03/10/2017). E M E N T A. RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO 

– FATURAS APRESENTADAS COM VARIAÇÕES DE CONSUMO – 

INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE LESÃO À DIREITO 

PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 332499420168110002/2018, 

Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, 

Julgado em 23/08/2018, Publicado no DJE 23/08/2018). Essas premissas 

forçam reconhecer a legitimidade da cobrança e a improcedência dos 

pedidos. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação da MMª. Juíza de 

Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Karla Arruda Grefe Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9.099/1995. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema. 

Patrícia Ceni Juíza de Direito

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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Processo Número: 0500520-29.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE PAES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-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: 0504167-32.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR PADILHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Intime-se a parte exequente para que apresente o título original 

no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016959-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARAKEN LOTUFO FERRAZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1016959-48.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ARAKEN LOTUFO FERRAZ DE 

OLIVEIRA REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Trata-se de reclamação com 

pretensão de tutela liminar para obstar descontos a título de contribuição 

previdenciária. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 estabelece que o juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo para evitar 

dano de difícil ou de incerta reparação. Na hipótese, verifica-se que a 

parte autora protocolou requerimento administrativo junto à Administração 

há menos de 120 dias. A Lei Estadual n.º 7.692/02, que regula o processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual fixa, no art. 37, 

que será de 120 dias o limite temporal máximo para decisão de 

requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública 

Estadual, se outro não for legalmente estabelecido. O § 1º estabelece 

“Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar 

rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em 

contrário.” Nesse contexto, convém facultar o contraditório, mormente 

porque não há, formalmente, negativa da administração. Ante o exposto, 

INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória. Aguarde-se em secretaria até 

a realização da audiência de conciliação. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001026-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO CAETANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/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 comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO 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: 1001183-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIVARCY ROSA DA 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)

 

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: 18/06/2020 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: 1017164-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY PEREIRA DE SALES SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT19797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017164-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KELLY PEREIRA 

DE SALES SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROECSON 

VALADARES SA POLO PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 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 . 28 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017185-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MUNIR KASSEN FARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT19797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1017185-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MUNIR KASSEN 

FARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROECSON VALADARES SA 

POLO PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 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 . 28 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017193-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE SIMAN DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

PROCESSO n. 1017193-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIELLE SIMAN 

DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO PASSIVO: 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 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 . 28 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: 1009043-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON OLIVEIRA DE DEUS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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 etcIntimem-se as partes acerca do retorno dos autos da 

Turma Recursal, para quererem o que entenderem de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.Sem manifestação, 

arquive-se.Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e SilvaJuíza de Direito DESPACHO /DECISÃO ”. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 0503772-40.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DERCILIO DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 28 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010606-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE FRANCA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (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: “(...Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes 

embargos de declaração.Publique-se.Intimem-se.Cuiabá, data registrada 

no sistema. ”. OBSERVAÇÃO: O 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: 1008534-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA APARECIDA CONSTANTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (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: “(...) Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes 

embargos de declaração.Publique-se.Intimem-se.Cuiabá, data registrada 

no sistema.”. OBSERVAÇÃO: O 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: 1017304-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOMINGOS DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (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: “(...) Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes 

embargos de declaração.Publique-se.Intimem-se.Cuiabá, data registrada 

no sistema.”. OBSERVAÇÃO: O 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: 1021089-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE DOS SANTOS SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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: “(...) Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes 

embargos de declaração.Publique-se.Intimem-se.Cuiabá, data registrada 

no sistema.”. OBSERVAÇÃO: O 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: 1007554-96.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI SANTOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (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: “(...) Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes 

embargos de declaração.Publique-se.Intimem-se.Cuiabá, data registrada 

no sistema.”. OBSERVAÇÃO: O 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: 1018154-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (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: “(...) Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes 

embargos de declaração.Publique-se.Intimem-se.Cuiabá, data registrada 

no sistema.”. OBSERVAÇÃO: O 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: 1016044-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRIAN PAULA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (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: “(...) Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes 

embargos de declaração.Publique-se.Intimem-se.Cuiabá, data registrada 

no sistema.”. OBSERVAÇÃO: O 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: 1020978-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMA CALDAS DE ALMEIDA NETA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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: “(...) Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes 

embargos de declaração.Publique-se.Intimem-se.Cuiabá, data registrada 

no sistema.”. OBSERVAÇÃO: O 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: 1002756-52.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO RIBEIRO DE MELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ INTIME-SE a parte exequente para que apresente as Certidões 

originais no Cartório, que deverá retê-los para fins de 

cancelamento.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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0504781-03.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO PRESTES NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte exequente para que apresente as Certidões originais no Cartório, 

que deverá retê-los para fins de cancelamento.OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001222-44.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EZIO MARTINS DO PRADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, 

DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1001222-44.2016.8.11.0001 Valor da causa: 

0,00 ESPÉCIE: []->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: 

Nome: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Endereço: Praça Alencastro, 158, 

158, PRAÇA ALENCASTRO 158, Centro Norte, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-906 POLO PASSIVO: Nome: EZIO MARTINS DO PRADO Endereço: R 

I, 02, quadra 08, COHAB SANTA ISABEL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78150-272 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos 

legais e custas processuais, se houver, sob pena de penhora, 

ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o 

pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários 

advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, 

conforme despacho, petição e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado (art. 523 

de seguintes do CPC). ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) 

dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará a fluir após 

o decurso do prazo para o pagamento do débito, independentemente de 

penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações 

e intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

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

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 
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hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 28 de abril de 2020. (Assinado 

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

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0016729-15.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0016729-15.2011.8.11.0041 POLO ATIVO:WAGNER DA 

SILVA SOARES POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 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 . 28 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: 1001514-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT19794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ INTIME-SE a parte exequente para que apresente as certidões 

originais na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las para fins do 

disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000376-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLENE BENITES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLENE BENITES OAB - MT16211-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ INTIME-SE a parte exequente para que apresente as certidões 

originais na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las para fins do 

disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 11/2017-CM.”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500613-26.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ROSSANA KOECHE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-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)

 

Número do Processo: 0500613-26.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: MARCIA 

ROSSANA KOECHE DA SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela 

Fazenda Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o Provimento 

nº 20/2020/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 8°, § 2° do Provimento nº 20/2020-CM dispõe: 

“O sequestro deverá ser feito por credor, individualmente, e na totalidade 

do valor bruto devido, compreendendo o valor líquido e eventuais 

retenções. (...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor 

devido, via BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: MARCIA 

ROSSANA KOECHE DA SILVA (CPF N° 230.156.831-87) Executado: 

ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ N° 03.507.415/0003-06) Valor líquido: 

R$ 10.352,91 (cálculo no id. 31186454, sendo o valor R$ 7.745,85 

referente ao crédito do exequente, o valor de R$ 1.042,82 relativo aos 

honorários contratuais e o valor de R$ 1.564,24 relativo aos honorários 

sucumbenciais). Valor para quitação de guia previdenciária: R$ 1.032,40 

Valor para quitação de guia de IR: R$ 607,17 Valor total bloqueado: R$ 

11.992,48 (onze mil, novecentos e noventa e dois reais e quarenta e oito 

centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

8º, § 3° do Provimento 20/2020-CM, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. 

PATRÍCIA CENI Juíza de Direito [1] Provimento n.º 20/2020-CM, de 1° de 

abril de 2020, disponibilizado no Dje n.º 10710 de 03/04/2020.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501987-09.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCELY SILVA FRANCO OAB - MT14314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Número do Processo: 0501987-09.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: ANA 

MARIA RIBEIRO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda 

Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o Provimento nº 

20/2020/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 8°, § 2° do Provimento nº 20/2020-CM dispõe: 
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“O sequestro deverá ser feito por credor, individualmente, e na totalidade 

do valor bruto devido, compreendendo o valor líquido e eventuais 

retenções. (...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor 

devido, via BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: ANA MARIA 

RIBEIRO (CPF N° 617.032.221-72) Executado: ESTADO DE MATO GROSSO 

(CNPJ N° 03.507.415/0003-06) Valor líquido: R$ 9.340,51 (cálculo no id. 

28027627, sendo o valor R$ 9.340,51 referente ao crédito do exequente). 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: (R$ 2.343,82) Valor total bloqueado: R$ 11.648,33 

(onze mil, seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos). 

Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e 

transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

8º, § 3° do Provimento 20/2020-CM, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. 

PATRÍCIA CENI Juíza de Direito [1] Provimento n.º 20/2020-CM, de 1° de 

abril de 2020, disponibilizado no Dje n.º 10710 de 03/04/2020.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021223-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE SILVA DA LUZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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: “(...) Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes 

embargos de declaração.Publique-se.Intimem-se.Cuiabá, data registrada 

no sistema.”. 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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